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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG QUIZIZZ 

 

I. Tổng quan về Ứng dụng Quizizz 

- Quizizz là một ứng dụng được 

dùng để kiểm tra kiến thức ở các 

môn học cũng như kiến thức xã 

hội thông qua hình thức trả lời 

trắc nghiệm.  

- Quizizz cho phép giáo viên tiếp 

cận ngân hàng câu hỏi đa dạng 

hoặc tự tạo lập bộ câu hỏi phù hợp 

với mục tiêu kiểm tra đánh giá.  

- Học sinh trong cùng một lớp có 

thể tham gia trả lời câu hỏi trên 

Quizizz vào cùng một thời điểm 

do giáo viên quy định; hoặc hoàn 

tất bài kiểm tra vào một thời gian 

thuận lợi, trước thời hạn mà giáo 

viên đề ra.  

- Quizizz thông báo ngay kết quả 

và thứ hạng của những người 

tham gia trả lời câu hỏi, vì thế tạo 

được hứng thú cho học sinh.  

 

 

 

 

II. Hướng dẫn sử dụng Quizizz dành cho giáo viên 

- Bước 1: Vào trình duyệt: https://quizizz.com/ . Nhấp chuột vào ‘Get started’ và làm theo hướng 

dẫn để lập tài khoản 

- Bước 2: Vào ‘Create a new quiz’ và làm theo hướng dẫn 

- Bước 3: Vào ‘My quizzes’ để xem quiz mình vừa tạo, chọn 1 trong 2 chế độ: Live game (học 

sinh cùng vào làm một lúc) hoặc Homework (học sinh làm các giờ khác nhau) 
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+ Nếu chọn Live game: Cả lớp được cung cấp mã để vào trả lời câu hỏi cùng một thời điểm 

+ Nếu chọn Homework: Học sinh được cung cấp mã để trả lời câu hỏi vào giờ tuỳ chọn, nhưng 

trước hạn chót giáo viên đã quy định.  

 

 

 

- Bước 4: Sau khi học sinh trả lời câu hỏi, giáo viên vào phần Reports ở thanh bên trái để theo dõi 

và xử lý kết quả  

 

III. Hướng dẫn sử dụng Quizizz dành cho Cha mẹ học sinh và Học sinh 

 

 Dùng trên laptop Dùng trên điện thoại 

Bước 1 Vào trình duyệt https://quizizz.com/ Ứng dụng dùng được cả trên hệ điều 

hành IOS hoăc Android, cha mẹ và học 

sinh tìm kiếm trong Apps (Ứng dụng): 

Quizizz: Play to learn sau đó tải ứng 

dụng về máy. 

Bước 2 Vào phần Join a game trên thanh công cụ, 

nhập mã do giáo viên cung cấp vào ô 

Enter a six-digit game code, rồi bắt đầu 

trả lời câu hỏi.  

Mở ứng dụng Quizizz đã cài trên điện 

thoại, nhập mã do giáo viên cung cấp vào 

ô Enter a six-digit game code, rồi bắt đầu 

trả lời câu hỏi.  

 

 


