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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  

quảvà 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. Có nhiều lựa chọn để thầy cô lập tài khoản 

như: facebook, gmail… 

 

 

 

- Bước 2: Sau khi lập tài khoản, thầy cô vào ‘Create a new quiz’ và làm theo hướng 

dẫn. 

 

                             Nhập tên bài tập và chọn môn học 



 

 

 

     Tiếp tục, thầy cô nhập câu hỏi và đáp án trả lời. Sau đó thầy cô tích vào đáp án 

đúng và nhấn save để lưu. Ngoài dạng câu hỏi trắc nghiệm, thầy cô có thể tạo các 

câu hỏi dưới dạng tự luận: điền đáp án đúng, câu trả lời dạng tự luận… 

 



      Ngoài câu hỏi tự tạo, thầy cô có thể tìm kiếm câu hỏi có sẵn trong thư viện. Thầy 

cô vào Teleport, chọn câu hỏi thích hợp và Add, thầy cô có thể tùy chỉnh câu hỏi khi 

đã add về như sửa nội dung, thời gian trả lời… 

 

 

 

 



 

Sau khi hoàn thành bộ câu hỏi ôn tập của mình, thầy cô nhấn Done để kết thúc. 

 

 

Thầy cô có thể lựa chọn ảnh cho game, chọn ngôn ngữ, bắt buộc phải lựa chọn lớp 

và nhấn Save để lưu. 

 

 



- Bước 3: Sau khi đã hoàn thành, thầy cô vào ‘My quizzes’ để xem quiz mình vừa 

tạo, chọn 1 trong 3 chế độ: Play Live (học sinh cùng vào làm một lúc, chơi trực 

tuyến với nhau), Assign HW (học sinh làm các giờ khác nhau, giao bài tập về nhà và 

có hạn thời gian hoàn thành) và Practice (học sinh có thể tự luyện tập không giới 

hạn số lần và không báo kết quả cho giáo viên). 

Với chế độ Play Live thầy cô có thể tổ chức cho học sinh chơi game và kiểm tra. 

Chế độ chơi có 2 loại: chơi cá nhân (Classic) và chơi theo nhóm (Team), ở hai chế 

độ chơi này học sinh chỉ cần vào đường link, hoặc mã Code do giáo viên cung cấp 

mà không cần đăng nhập bằng tài khoản.  

Ở chế độ kiểm tra, học sinh bắt buộc phải đăng nhập bằng tài khoản. Sau khi học 

sinh hoàn thành, hệ thống sẽ tự chấm điểm, giáo viên có thể tải kết quả về máy. 

 

 



 

 

Để cung cấp đường link hay mã Code cho học sinh, thầy cô chọn chế độ chơi, màn 

hình sẽ hiển thị đường link và mã Code. Lưu ý với các thầy cô, khi đã chọn chế độ 

Play live thầy cô phải mở game thì học sinh mới có thể chơi được. 

- 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 học sinh, phụ huynh 

Phụ huynh và học sinh truy cập vào Joinmyquiz.com/ nhập mã code. Sau đó nhập 

tên học sinh và bắt đầu trò chơi. 

 



    Việc luyện tập, củng cố kiến thức trên ứng dụng Quizizz khá dễ dàng, thao tác đơn 

giản, việc tổ chức các buổi Play live sẽ tạo được hứng thú học tập cho học sinh. Hi 

vọng với bài viết này, thầy cô có thể sử dụng Quizizz trong bài dạy để tiết học sôi 

động và hào hứng hơn.  


