
Створення  Тестів в Google формах 

 Завдання Виконати дії 

1 Відкрити 

Google Disk  

(якщо немає 

пошти 

…@gmail.com, 

то створіть) 

Відкрити Google → Вибрати →  

2 Створити 

папку 

→ → 

→  

3 Відкрити 

створену 

папку 

Клацнути лівою кнопкою миші двічі 

4 Створити 

форму для 

введення 

тестових 

завдань 

→  

5 Ввести назву 

Тесту та опис 

тесту 
 

6 Ввести 

обов’язкові 

поля: 

-Адреса 

електронної 

пошти 

-Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

-Номер групи 

Набрати «Адреса електронної пошти» →  

 

  → вибрати 

→ ввімкнути кнопку  → додати питання → такі дії виконати 

для введення Прізвища… та номера групи. 

7 Дивіться 

зразок  

Зразок 

 



8 Додати 

питання 

 
9 Якщо питання 

з одним 

варіантом 

відповіді 

Ввести текст питання → вибрати «Один из списка» 

→ 

→ (якщо потрібно додати варіанти відповіді, то натисніть) 

10 Якщо питання  

мають різні 

варіанти 

відповідей 

Вести текст питання → змінити вигляд варіанту відповіді  

→ 

→ (якщо потрібно додати варіанти відповіді, то натисніть)→ ввімкнути кнопку 

11 Після 

введення 

всього тесту 

виконати 

загальне 

налаштування 

 → зразок заповнення 

 → 

 → 



  → Сохранить 

12 Виконати 

налаштування 

кожного 

питання 

Клацнути лівою кнопкою на питанні →  → відмітити правильну 

відповідь→  лічильником виставити кількість балів → Готово 

13 Скопіювати 

посилання на 

тест для 

виконання 

Ввімкнути «Просмотр» 

→ 

→скопіювати отриману адресу для посилання 

→ 

→ вставити цю адресу в уроці на сайті предмету 

14 Відкрити 

таблицю 

відповідей Відрити Disk → відкрити свою папку с тестами →  →  

15 Скопіювати 

потрібні 

колонки 

таблиці і 

вставити у 

документ 

Word 

Виділити потрібні колонки  у таблиці (зразок) 

→ 

→ натиснути праву кнопку → Копировать→ відкрити Word→ дати назву документу 

«Відповідь та тест ….» → Правка → Вставить (зразок) → виділити таблицю → натиснути 

Границы → Все границы → Добавити колонку справа → дати назву колонці «Оцінки» 

(дивитись зразок) 



 

 

Зразок 

 

 

Відповідь на тест ….. 

 

Адрес электронной почты Прізвище, ім`я, по батькові № групи Баллы Оцінки 
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