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 Quiz tworzymy ze strony 

 https://getkahoot.com

 Uczniowie rozwiązują quiz ze strony

 www.kahoot.it

KAHOOT

https://getkahoot.com/
http://www.kahoot.it/


HTTP://WWW.LEARNINGAPPS.ORG

to platforma, która umożliwia tworzenie własnych

multimedialnych aplikacji lub korzystanie

i modyfikowanie wcześniej przygotowanych.

Przy tworzeniu aplikacji korzystamy z gotowych

szablonów, które następnie wypełniamy własną

treścią. Przed stworzeniem własnej aplikacji możemy

podpatrzyć przykładowe zadania. Można utworzyć

również wirtualną klasę .



Ustawiamy 

język

Klikamy 

zaloguj się
Przeglądamy 

aplikacje 

wykonane 

przez innych 

Tworzymy 

własne 

zadania





Klikając mamy możliwość 

przejrzenia rodzajów zadań

Typy zadań



QR KODY

• Kod QR (ang. Quick Response Code), to rodzaj kwadratowego kodu kreskowego

zawierający pewne informacje np. link do strony internetowej, filmu, wiadomość lub

numer telefonu.



APLIKACJA



ZASTOSOWANIE

• W prezentacjach, które przedstawiamy warto oprócz linka w formie tekstowej podać uczestnikom QR 

kod, który będą mogli odczytać na swoich smartfonach.

• Przy projektach, prezentacjach lub opracowaniach warto poprosić uczniów, aby wszystkie źródła 

internetowe, z których korzystali zebrali w jednym QR kodzie i podali po bibliografii, wtedy łatwo nam 

będzie je zweryfikować, bez żmudnego przepisywania.

• Uczniowie odczytują w klasie lub domu rozdane przez nauczyciela QR kody, w których zawarta jest 

zagadka, praca domowa lub inna wiadomość. Warto wcześniej poprosić uczniów, aby zainstalowali na 

swoich smartfonach lub komputerach odpowiednią aplikację.

• Na kółkach możemy sposobem QR kodów przekazać uczniom ciekawe linki, które poszerzą ich wiedzę.

( wg http://nowoczesnenauczanie.pl/narzedzia-2/kody-qr/)

http://nowoczesnenauczanie.pl/narzedzia-2/kody-qr/


TWORZENIE KODÓW

Wybieramy jedną ze stron służących do generacji kodów QR

• http://www.qr-online.pl/

• https://etechnologie.pl/generator-qr-kodow/

Wpisujemy w odpowiednie miejsce dowolny tekst/zadanie, klikamy „generuj kod”, 

wybieramy format obrazka, a następnie zapisujemy na komputerze i drukujemy. 

http://www.qr-online.pl/
https://etechnologie.pl/generator-qr-kodow/


HTTPS://LYRICSTRAINING.COM

• Aplikacja do nauki piosenek a jednocześnie utrwalania tekstu piosenek poprzez 

tworzenie testów.



HTTPS://FLIPQUIZ.ME

Narzędzie do tworzenia quizów interaktywnych.



• Strona służy do przygotowania tzw. flashcards

• Uczniowie samodzielnie mogą przygotować karty ze 

słowami, poćwiczyć wymowę, pisownię, rozwiązać testy 

a także zagrać w dwie interaktywne gry.

QUIZLET



Rejestracja 

darmowa
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