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Kas ir Quizizz?
Quizizz ir uz spēli balstīta mācīšanās platforma

Quizizz iespējams izmantot jebkuram mācību
priekšmetam kā attālināti tā arī mācībām klātienē

Quizizz ir piemērots jebkura vecuma skolēniem

Quizizz iespējams izmantot ar jebkuru ierīci (datoru, viedierīci,planšetdatoru),
turklāt skolēniem nav nepieciešama reģistrēšanās vai konta izveide

Quizizz platformā iespējams izstrādāt jaunus testus vai izmantot
jau citu skolotāju gatavotus piemērus

Ar ko Quizizz atškiras no citām
testu platformām?
Pilnīgi bez maksas

Skolēnam ir iespēja uzdevumus pildīt savā tempā, nav jādomā
par izpildes ātrumu

Testu iespējams papildināt ar mīmiem (attēliem) starp
jautājumiem, tā padarot testu interesantāku

Quizizz platformā Pildot testus skolēniem ir iespēja gūt Power - ups
(papildiespējas), ar to palīdzību skolēni var traucēt citiem skolēniem
testa izpild vai tieši pretēji, atvieglot sev tā izpildi
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Profila izveide
Profila izveide ir BEZ MAKSAS!

1. Atveriet interneta pārlūku un ievadiet adresi www.quizizz.com

2. Atveroties mājas lapai spiediet uz Start for free

Start for free

3. Izvēlieties sev vēlamo reģistrēšanās veidu un spiediet uz tā

Veicot reģistrāciju izlasiet un atzīmējiet, ka
piekrītat Quizizz lietošanas noteikumiem
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Ja izmantojat citu epastu kontu, piemēram, inbox.lv, ievadiet savu epasta adresi
zem Sign Up with email logā3.1.

epasts@epasts.lv

Kad epasts ievadīts spiediet uz Next

Next

Izvēlieties vienu no piedāvātajiem lietotāja variantiem

as a teacher - skolotājs
as a student - skolēns
at a business - biznesam

Ievadiet prasīto informāciju un spiediet Continue

Continue
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Ja jums ir izveidots google konts, spiediet uz Sign up with Google
Tādā gadījumā tiks automātiski paņemti Quizizz reģistrēšanai nepieciešamie dati no google konta.

Vārds Uzvārds
epasts@gmail.com

Ja jau dators ir pieslēgts google kontam, 
spiediet uz epastu un rēgistrācija būs veikta

Ja datoram nav pieslēgts google konts vai
neuzrādās Jūsu vēlamais konts, tad izvēlieties
Izmantot citu kontu

3.2.
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Pieslēgšanās
Ja konts jau ir izveidots

Atveriet interneta pārlūku un ievadiet adresi www.quizizz.com1.

Augšā labā pusē nospiediet Log in2. Log in

epasts@epasts.lv

parole

Ievadi epasta adresi un paroli, spied LOG IN3.

LOG IN

Ja aizmirsāt paroli spiediet Forgot password4.

Forgot password?
Ievadiet savu epastu

Epastā saņemsiet interneta vietni
uz kuru nospiežot parādisies logs, kurā
būs jāievada jaunā parole.
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Rīkjoslas apraksts1.

Quizizz lietošana

Sākumlapas kreisā pusē ir iespēja pārvaldīt savu kontu, atrast testus, apskatīt statistiku utt.

Šajā sadaļā iespējams pārskatīt pašu veidotos Quizizz testus

Dzīvnieki (13Qs)

Quizzes

Collection
Bibliotēka - sadaļā kurā iespējams apskatīt saglabātos citu veidotos testus

1. 2. 3.

5.

4.

1.

2.

3.
Šajā sadaļā iespējams veidot mīmu kolekcijas - attēlu kolekcijas testiem starp jautājumiem
Meme sets

4.
Nospiežot uz testu iespējams pārskatīt testu un veikt tajā izmaiņas
Kā veikt izmaiņas saglabātajos testos skaties sadaļā Testu izveide un rediģēšana

Sagatavoto testu saraksts

5.
Šajā sadaļā iespējams veikt izmaiņas savā kontā
Kā veikt izmaiņas kontā skaties sadaļā Konta rediģēšana

Edit Profile

View profile1.1.
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Konta rediģēšana
Edit ProfileZem sadaļas View Profile nospiediet augšējā labā stūrī uz Edit Profile

sadaļa iespējams mainīt konta uzstādījumus

Informācija par personu
Vārds / Uzvārds

Izglītojamās klases

Mācību priekšmeti, kurus jūs
pasniedzat

Veicot izmaiņas nospiediet
SAVE CHANGES

SAVE CHANGES

Dzīvnieki (13Qs)
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Tests

Lai izveidotu jaunu testu nospied Create a new quiz

1.2.

Create a new quiz+

1. Name this quiz logā ievadiet testa nosaukumu
2. Zem Chose relevant subjects atzīmējiet trīs mācību priekšmetus
3. Kad viss nepieciešamais ievadīts spiediet Next

Next
Ja vēlaties atcelt jauna testa izveidi, spiediet Cancel

Testa izveide
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Šajā sadaļā ir attēloti
punkti, kurus ir jāveic, lai Quizizz tests būtu
darbspējīgs

Katrs izpildītais punkts iezīmēsies
ar zaļu laukumu un ķeksīti tajā

Kad būs izpildīti visi punkti, tests
sāks darboties

Kā aizpildīt pirmos trīs punktus skatieties 12. lpp.
Kā aizpildīt ceturto punktu skatieties 13. lpp.
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Nospiediet uz + Add quiz image, lai uzstādītu testa pamata
uzstādījumus

Pievienojiet testa
galveno attēlu

Izvēlieties valodu

Pievienojiet attēlu no
interneta vietnes
iekopējot attēla adresi

Izvēlieties klasi
no kuras līdz kurai
tests ir paredzēts

Izvēlieties vai tests būs
pieejams publiski  
vai Jums privāti

Save

Kad viss ievadīts
spiediet Save

!

!

Izvēlieties
vienu no
variantiem
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Izvēlieties kāda veida testu vēlaties veidot

Multiple Choice
Tests, kurš sastāv no jautājums + vairākiem atbilžu variantiem, kur skolēnam jāizvēlas
 viena no pareizā atbilde

Checkbox
Tests, kurš sastāv no jautājums + vairākiem atbilžu variantiem, kur skolēnam jāizvēlas
 viena vai vairākas pareizā atbilde

Fill-in-the-Blank
Tests, kurā skolēnam ir jāsniedz pareizā atbilde uz skolotājas uzdoto jautājumu
Atbilde ir noteikts fakts, datums, nosaukums

Poll
Izmanto aptauju izveidošanai

Open Ended
Tests, kurā skolēnam ir jāsniedz īsa teksta atbilde uz skolotājas uzdoto jautājumu
Atbilde ir brīvā formā

!!!
Vienā testā is iespējams apvienot vairākus testa veidus
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Multiple Choice

Testa veidi

Vieta jautājumam
Atbilde 

Pareizā atbilde
Ja šī ir pareizā atbilde
uzspied uz ķeksīša, tas

kļūs zaļš

Atbilžu skaita
samazināšanai

spied uz mistkasti

Papildus atbilžu
pievienošanai

Laiks atbilžu
sniegšanai

Matemātikas
funkciju pievienošana

Attēlu
pievienošanas

Kad viss ir gatavs spied SAVE

Save

Pēc saglabāšanās jautājums parādās testa sākuma lapā

Jautājuma rediģēšana

Izveidot kopiju

Dzēst jautājumu

Atbildes sniegšanas laiks
To ir iespējams mainīt nospiežot uz mazā trijstūrīša

Spiediet Cancel,
ja vēlaties atcelt
jautājuma izveidi
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Checkbox

Vieta jautājumam

Atbilde 
Pareizā atbilde
Ja šī ir pareizā atbilde
uzspied uz ķeksīša, tas

kļūs zaļš

Atbilžu skaita
samazināšanai

spied uz mistkasti

Papildus atbilžu
pievienošanai

Laiks atbilžu
sniegšanai

Matemātikas
funkciju pievienošana

Attēlu
pievienošanas

Kad viss ir gatavs spied SAVE

Save

Jautājuma rediģēšana

Izveidot kopiju

Dzēst jautājumu

Atbildes sniegšanas laiks
To ir iespējams mainīt nospiežot uz mazā trijstūrīša

Spiediet Cancel,
ja vēlaties atcelt
jautājuma izveidi

Pēc saglabāšanās jautājums parādās testa sākuma lapā
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Fill-in-the-Blank

Vieta jautājumam

Atbilde 

Papildus atbilžu
pievienošanai

Laiks atbilžu
sniegšanai

Matemātikas
funkciju pievienošana

Attēlu
pievienošanas

Kad viss ir gatavs spied SAVE

Save

Jautājuma rediģēšana

Izveidot kopiju

Dzēst jautājumu

Atbildes sniegšanas laiks
To ir iespējams mainīt nospiežot uz mazā trijstūrīša

Spiediet Cancel,
ja vēlaties atcelt
jautājuma izveidi

Pēc saglabāšanās jautājums parādās testa sākuma lapā

Alternatīva atbilde
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Poll

Vieta jautājumam

Aptaujas atbilde

Papildus atbilžu
pievienošanai

Laiks atbilžu
sniegšanai

Matemātikas
funkciju pievienošana

Attēlu
pievienošanas

Kad viss ir gatavs spied SAVE

Save

Jautājuma rediģēšana

Izveidot kopiju

Dzēst jautājumu

Atbildes sniegšanas laiks
To ir iespējams mainīt nospiežot uz mazā trijstūrīša

Spiediet Cancel,
ja vēlaties atcelt
jautājuma izveidi

Pēc saglabāšanās jautājums parādās testa sākuma lapā
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Vieta jautājumam

Laiks atbilžu
sniegšanai

Matemātikas
funkciju pievienošana

Attēlu
pievienošanas

Kad viss ir gatavs spied SAVE

Save

Jautājuma rediģēšana

Izveidot kopiju

Dzēst jautājumu

Atbildes sniegšanas laiks
To ir iespējams mainīt nospiežot uz mazā trijstūrīša

Spiediet Cancel,
ja vēlaties atcelt
jautājuma izveidi

Pēc saglabāšanās jautājums parādās testa sākuma lapā

Open Ended
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FINISH QUIZ

Lai pievienotu jautājumu spiediet augšpusē pa vidu New question

New question+

Kad ir izpildītas visas prasības kreisā sānā rādās zaļi visi kvadrātiņi

Kad tests ir gatavs spiediet augšā labā pusē FINISH QUIZ

Pēc FINISH QUIZ parādīsies šāds logs, 
kas sniedz iespēju dalīties ar citiem

Ja vēlaties ar testu dalīties izvēlieties vienu
no vietnes adreses nosūtīšanas veidiem:

a) ievadot epasta adresi
    Enter email adress logā

b) spiediet uz Other sharing options
    izvēlieties vienu no piedāvātajiem veidiem

Kad izvēlējāties vienu no veidiem spiediet Share

Ja vēlaties tikai saglabāt testu vēlākai izmantošanai
spiediet sarkano krustiņu     augšā vai lejā pa vidu 
Skip
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Testa pārbaudīšana
Jūs varat pārbaudīt savu testu, paši to izspēlējot

Lai izspēlētu testu nospiediet uz zaļā taisnstūrīša Practice
Nospiediet Play

Spiediet Play
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Testa nosūtīšana un izspēlēšana

Play Live

Izvēliietiess vienu no veidiem, kā testu izspēlēt

Skolēni katrs  atbild savā tempā, bet
gala rezultāts ir komandas vidējais

rezultāts

Ir iespējams izvēlēties
komandu skaitu

Katrs skolēns testu pilda
individuāli

Izmanto ieskaitēt, testiem.
Šajā gadījumā nepeiciešama

skolēna reģistrēšanās!

Testu varat izspēlēt ar skolēniem
klasē vai tiešsaistē

Play Live

Iespēja norādīt laiku līdz kuram
skolēni var patstāvīgi izpildīt testu

Testu izspēlēšanai ir divi veidi:
Assign HW
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Kad esat izvēlējušies testa izspēlēšanas veidu
spiediet Host Game

Host Game

Lai skolēni varētu uzsākt testu:

1. Viņiem jāapmeklē interneta vietne joinmyquiz.com

2. Jāievada Quizizz PIN kodu
Dotā piemērā tas ir 972380

Kad zem vārda START parādās visu
testa pildītāju vārdi, nospiediet
START un tests sāksies

pieteikušos
spēlētāju skaits

ieejas
kods

te parādīsies testa pildītāju vārdi

Testa
pārtraukšana

Skolotājam skolēniem ir jānosūta Quizizz PIN kods (piemēram, Whatsapp vai e-klases ziņā).
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Assign HW

Testa nosaukums
Jautājumu skaits

Datums, līdz kuram
tests ir jāizpilda

Pulksteņa laiks,
kurā tests noslēgsies

Ievadot visu informāciju spiediet uz Host Game

Host Game

Skolēni var uzsākt testu divos veidos:

a) apmeklējot nosūtīto skolotājas interneta vietnes adresi

b) apmeklējot interneta vietni joinmyquiz.com un ievadot Quizizz PIN kodu (Dotā piemērā tas ir 828807),
Quizizz PIN kodu skolotājs nosūta skolēniem(piemēram, Whatsapp vai e-klases ziņā).

Kur atrast interneta vietni?
Nospiediet Share a link... un izvēlieties sev ērtāko vietnes nosūtīšanas veidu

P.S.
Ja neviens no Quizizz piedāvātajiem vietnes nosūtīšanas veidiem netiek izmantots, tad  nospiežot Copy link,
tiks nokopēta testa vietnes adrese, to varat pārsūtīt skolēniem Jums ērtā veidā (piemēram, Whatsapp
vai e-klases ziņā)
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Testa rediģēšana

Atveroties testam labā apakšējā testa stūrī nospiediet Edit

Edit

Nospiediet kreisā pusē, rīkjoslā, sadaļu My quizzes.

My quizzes
Te atrodas

visi Jūsu testi

Atrodiet testu, kuru vēlaties rediģēt un uzspiediet uz to

FINISH QUIZ
Veicot labojumus, atcerieties augšā labā stūri nospiest FINISH QUIZ
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Citu lietotāju jautājumu ievietošana
savos testos
Šo funkciju izmanto tādā gadījumā, ja vēlas savā testā ievietot citu lietotāju veidoto testu jautājumus

Atveroties testam labā apakšējā testa stūrī nospiediet Edit

Edit

Nospiediet kreisā pusē, rīkjoslā, sadaļu My quizzes.

My quizzes
Te atrodas

visi Jūsu testi

Atrodiet testu, kurā vēlaties ievietot citu lietotāju testa jautājumus

Augšā pa vidu nospiediet Teleport
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Meklēšanā ierakstiet vēlamo tēmu

Meklētās tēmas testi Meklētās tēmas jautājumu izklājums

Atrodot interesējušo jautājumu ar pelīti uzvelciet uz jautājumu un labā pusē sānā Jums parādīsies
iznirstoša ikona , nospiediet to+ ADD

Jautājums automātiski pievienosies Jūsu testam
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Testu meklēšana1.3.
Lai atrastu savu vai citu lietotāju testu, ierakstiet meklējamo rezultātu meklēšanas logā
un nospeidiet uz klaviatūras ENTER
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Testus iespējams saglabāt savā bibliotēkā (My quizzes) nospiežot uz Save

Save

Nospiežot Save parādīsies logs, kurā atainosies Jūsu iepriekš veidotās mapītes
Izvēlieties kurā mapītē vēlaties saglabāt izvēlēto testu
Kad atzīmējāt nospiediet Done

Testa saglabāšana savā Bibliotēkā

DONE

Par darba saglabāšanu liecinās Save mapītes iekrāsošanās zilā krāsā
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Bibliotēka1.4.

Savu bibliotēku varat atrast zem sadaļas My quizzes
Bibliotēkā glabājas visi Jūsu veidotie un saglabātie testi

Testu atskaite1.5.

Sadaļā Reports iespējams apskatīt testu rezultātus

Atverot testu ir iespējams apskatīt skolēnu rezultātus par paveikto darbu

My quizzes

Reports
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Klases1.6.

Sadaļa Class sniedz iespēju izveidot virtuālo klasi
Tādā veidā ļaut sūtīt uzdevumus vienlaicīgi visiem konkrētas klases skolēniem

Lai peivienotu skolēnu konkrētai klasei, skolotājam skolēniem ir jānosūta interneta vietnes
adrese (piemēram, Whatsapp vai e-klases ziņā).

Lai pievienotu klasi augšā labā pusē nospiediet uz Create a class

Classes

+ Create a class

Kā iegūt interneta vietnes adresi?

Zem izveidotās klases nospiediet uz Add Students
Parādoties iznirstošajam logam ar interneta vietnes adresi nospiediet Copy link

Nokopēto interneta vietnes adresi nosūtiet skolēniem (piemēram, Whatsapp vai e-klases ziņā).

Interneta vietnes adrese

30



Arhīvs1.7.

Šajā sadaļā iespējams veidot mapītes, lai grupētu veidotos un saglabātos
testus pa tematiem vai vecuma grupām.

Izmantojot šo sadaļu iespējams vieglāk organizēt darbus.

Izveidot jaunu
mapīti

Gatava
mapīte

Collections

Mīmi (attēli)1.8.

Šajā sadaļā varat izveidot un pievienot mīmus (attēlus), kurus iespējams
pievienot starp testa jautājumiem

Jauna
mīma izveide

Meme
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Lai izveidotu jaunu mīmu (attēlu), nospiediet ekrānā pa vidu uz CREATE A MEME SET

CREATE A MEME SET

Jauna mīma izveide

Parādoties izlecošajam logam ievadiet mīma nosaukumu, ievadiet valodu un izvēlieties
vai mīms būt privāts vai publiski pieejams

Nosaukums

Valodas izvēle

Atzīmējiet
privāts vai publisks

Kad viss ierakstīts spiediet Done

Done

Lai pievienotu jaunu mīmu nospiediet uz zaļo kvadrātiņu +

Ielādējiet attēlu no datora
spiežot Upload an Image

Centrējiet attēlu un nospiediet
Upload

Upload an Image
Upload

Pievieno attēlam tekstu

3. punktā ieraksti mīma nosaukumu lodziņā Enter name

2. punktā

Kad viss ievadīts spiediet Save32



Kad mīms ir saglabāts Jūs jebkurā laikā varat to rediģēt nospiežot pie mīma EDIT

Mīma pievienošana testam
Mīmus iespējams pievienot mirklī, kad tests tiek sūtīts bērniem

My Quizes - atrodiet vēlamo testu

Spiediet - Play Live

Aizejiet uz lapas apakšu un izvēlieties mīmu

Kad izvēlēts spiediet - Host Game

Mīmu izslēgšana testu laikā
My Quizes - atrodiet vēlamo testu

Spiediet - Play Live

Aizejiet uz lapas apakšu un deaktivizējiet Show memes
Uzspiediet uz zaļo ovālu padarot to pelēku
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Konta uzstādījumi1.8.

Šajā sadaļā iespējams veikt izmaiņas savā kontā

Settings

epasts@epasts.lv Epasts

Lietotājvārds

Cik bieži saņemt
paziņojumus
epastāSaglabāt

izmaiņas

Mājas lapas
valodas
izvēle

Vecā parole

Jaunā parole

Jaunā parole
atkārtoti

Paroles
atjaunināšana

Konta
dzēšana

Nospiežot konta dzēšanu tas tiek neatgriezeniski dzēsts.
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Power - ups1.9.
Pildot testus skolēniem ir iespēja gūt Power - ups (papildiespējas), ar to palīdzību skolēni var
traucēt citiem skolēniem testa izpild vai tieši pretēji, atvieglot sev tā izpildi

Imunity
Aktivizējot šo papildiespēju
skolēns var atbildēt otro reizi
uz jautājumu, uz kuru sniedzis

nepareizu atbildi.

50/50
Aktivizējot šo papildiespēju

konkrētā jautājumā tiek dzēstas
divas nepareizās atbildes

x2
Aktivizējot šo papildiespēju
skolēna iegūto punktu skaits

konkrētā jautājumā dubultojas

Streak Saver
Aktivizējot šo papildiespēju

skolēnam pēc ilgstošas
pareizo atbilžu sniegšanas

neparādās konkrēta jautājuma
nepareizā atbilde, saikne ar

 veiksmīgi atbildētiem
jautājumiem nepārtraucas

Eraser
Aktivizējot šo papildiespēju

skolēnm ir iespējams
izdzēst konkrētam jautājumam vienu

nepareizo atbildi

Glitch
Aktivizējot šo papildiespēju

skolēns uz 10 sekundēm
pārējiem spēlētājiem

izraisa raustītās ekrāna
efektu

Power Play
Aktivizējot šo papildiespēju
skolēns var 20 sekundes

citiem spēlētājiem piešķirt 
papildus punktus

Time Freeze
Aktivizējot šo papildiespēju

skolēnm ir iespējams
apturēt spēles taimeri

Skolotājam ir iespēja Power - ups funkciju atslēgt

Funkciju iespējams atslēgt brīdī, kad tests tiek sūtīts skolēniem

Lapas apakšā deaktivizējiet Power - ups funkciju

Power - ups ieslēgti Power - ups izslēgti
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Spēles uzsākšana
Uzsākt spēli var divos variantos

1. Atverot skolotājas nosūtīto interneta vietnes adresi
Atveroties mājas lapai ievadiet savu lietotājvārdu un spied uz Start game

2. Ievadot skolotājas atsūtīto Quizizz PIN kodu, kas sastāv no cipariem

Apmeklējiet mājas lapus joinmyquiz.com vai apmeklējot quizizz.com mājas lapu, labajā augšējā
stūrī nospidiet Join a game

Join a game

Ievadiet Quizizz PIN un spiediet Join

Atveroties mājas lapai ievadiet savu lietotājvārdu un spied uz Start game
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