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Adresa de accesare a platformei de Examen Statică Aplicații și credențialele de acces pentru fiecare student  

(username + password)  vor fi comunicate înainte de examen, de către cadrele didactice. 

 

BROWSERE RECOMANDATE: CHROME, FIREFOX, OPERA, EDGE 

(Internet Explorer 11 nu este suportat) 

1. Pagina de conectare 

 

 

 

 

Se introduc datele primite de la cadrul 

didactic (username + password) și se apasă 

”Login”. 

Adresa de accesare 
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2. Dupa conectare trebuie să verificați dacă datele contului sunt corecte și apoi să accesați testul de statică. 

 

  

Se accesează ”Test 

Statica”(este afișat 

numele testului). 

Dupa logare verificati daca datele contului sunt 

corecte. Trebuie sa fie sub forma  

Grupa Nume Prenume  

(ex. 32101 Pop Ana) 

Dacă nu sunt corecte anuntați cadrul didactic 
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3. Accesare ”Test Statica”

 

Citiți cu atenție detaliile legate de conținutul testului. 
 

Accesul la test este deschis doar în intervalul precizat 

(în imagine se vede un test încă nedeschis). 

Aici este precizată ziua și ora la care testul va fi deschis. 

După ce testul se deschide va apărea și butonul ”Attempt Quiz”. 
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Pentru a începe testul se apasă pe butonul  

"Attempt quiz now" și apoi pe butonul "Start attempt" 

(ilustrat pe pagina următoare). 

Accesul la test este deschis doar în intervalul precizat 

(în imagine se vede un test deschis). 
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4. Accesul la test este deschis doar în intervalul precizat. Pentru a începe testul se apasă pe butonul "Attempt quiz now" și apoi 

pe butonul "Start attempt". 
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Fiecare problema are 5 variante de răspuns (a, b, c, d, e)  

dintre care doar una este corectă. 

În ”Quiz Navigation” puteți alege oricare din cele 8 întrebări. 

Problemele pot fi rezolvate în orice ordine doriți. Pe durata testului, se poate sări de la o 

întrebare la alta, se pot schimba răspunsurile. 

Punctajul problemei este specificat la 

“Marked out of” (în acest exemplu 

problema are 1,25 puncte). 

“Time left” indică timpul rămas, 

este o numărătoare inversă care 

începe de la 1h și 30 minute și 

scade la 0 (zero). 

Avansare la următoarea problemă. 
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5. Încheierea testului se face prin apăsare “Finish Attempt” sau se face automat după expirarea timpului alocat examenului.  

 

Înainte de finalizarea testului, verificați că ați 

ales un răspuns la fiecare întrebare. 

Pentru finalizarea efectivă a testului, se apasă butonul 

“Submit all and finish”. 

Vă puteți întoarce la oricare întrebare apăsând 

pe numărul ei, în “Quiz navigation”. 
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Pentru vizualizarea notei obținute la Aplicații, apăsați pe 

”Home” și apoi pe ”Test Statica” 

sau 

pe ”Info” (sub ”Test Statica”). 

butonul “Home” 

Numele testului 

 Opțiunea “Home” 
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6. Pentru vizualizarea notei obținute la Aplicații, apăsați pe ”Home” și apoi pe ”Test Statica”: 

 

7. Dacă întâmpinați dificultăți la încărcarea unei probleme (lipsesc figuri sau sunt incomplete), dați click pe butonul de navigare 

 (BACK, înapoi) al browserului și apoi click pe un număr de problemă în ”Quiz Navigation”. Dacă problema persistă, puteți 

încerca butonul  (REFRESH / RELOAD, reîncărcare) al browserului. 

8. Dacă întâmpinați dificultăți la încărcarea testului, nu apare meniul Quiz Navigation, este posibil să fi ieșit din Testul grilă. În 

acest caz dați click pe ”HOME” și apoi alegeți ”Test Statica” și apăsați pe ”Continue last attempt”. 

9. Atentie! Browsere recomandate: CHROME, FIREFOX, OPERA, EDGE. Internet Explorer 11 nu este suportat! 

 


