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1. Co to metoda podawcza? 
 

Metoda podawcza to najbardziej popularna wśród klasycznych metod nauczania. Zadaniem 

nauczyciela stosującego metodę podawczą jest przekazanie wiedzy uczniom w drodze 

wykładu, wspomaganego także innymi kanałami przekazu (np. wizualnymi, inscenizacjami). 

Komunikacja ma w metodzie podawczej charakter raczej jednostronny, choć w niektórych 

sytuacjach jest możliwe wzmocnienie przekazu poprzez pytania aktywizujące lub zastosowanie 

metody mejotycznej (pytań sokratejskich). 

Celem metody podawczej jest zdobycie przez uczniów maksymalnie dużej ilości wiedzy w 

trakcie lekcji.  

 

2. Na co należy zwrócić uwagę stosując metodę podawczą? 

Przy prowadzeniu zajęć metodą podawczą ważne jest: 

Przygotowanie – aby przeprowadzić naprawdę dobrą lekcję metodą podawczą, 

niezbędne jest bardzo dobre przygotowanie planu prezentacji. Powinien on zawierać 

nie tylko listę poruszanych wątków, ale także uwzględniać warianty działań na wypadek 

nieprzewidzianych reakcji (np. pytania aktywizujące lub dodatkowe treści, gdyby założony 

temat udało się wyczerpać przed czasem). Dobry wykład może robić wrażenie 

improwizowanego, ale musi być to improwizacja starannie zaplanowana. 

Budowanie skojarzeń – mózg ludzki zapamiętuje treści na zasadzie skojarzeń ze 

znanymi już zjawiskami. Wypracowanie dobrego planu prezentacji powinno 

uwzględniać ten mechanizm. Dobry wykład powinien łączyć nowe treści z treściami 

wprowadzonymi poprzednio, a także z doświadczeniami słuchaczy. 



 

Uwzględnienie nierówności uwagi – największą ilość informacji słuchacze 

zapamiętują zawsze z początku i końca wykładu. Wynika to z efektu pierwszeństwa i 

efektu świeżości. Dlatego istotne jest przedstawienie na początku skrótowo najważniejszych 

informacji (ale nie streszczanie całego wykładu), a także powtórzenie ich na sam koniec. 

Pozwoli to znacząco zwiększyć poziom zapamiętania. 

Świadomość ustawienia sali – ustawienie sali w układzie tradycyjnym (ławki w rzędach, 

nauczyciel z przodu) znacząco utrudnia koncentrację słuchaczom, zwłaszcza tym z 

tylnych rzędów. Znacznie lepiej sprawdza się ustawienie w krąg, pozwalające wszystkim 

słuchaczom widzieć się nawzajem. 

Sposób mówienia – istotna jest zasada trzech P (pace, pitch, pauze), czyli dbania o 

różnorodny, nie monotonny sposób mówienia, a także operowanie pauzą, pozwalające 

skupić uwagę słuchaczy i dające im szansę na lepsze zapamiętanie ostatniej informacji przed 

pauzą. 

Używanie multimediów jako wsparcia – materiały multimedialne pozwalają znacząco 

uatrakcyjnić wykład i zdecydowanie warto je stosować, czy to w postaci prezentacji 

multimedialnej czy też krótkiego filmu. Jednocześnie nie należy traktować ich jako substytutu 

wykładu – powinny one go wspierać i być z nim spójne. 

Korzyści wynikające z zastosowania metody  

Metoda podawcza pozwala na bardzo szybki przekaz wiedzy. Sprawdza się najlepiej w 

sytuacjach, kiedy przekazywana wiedza ma charakter ekspercki i nie jest możliwe jej 

samodzielne wypracowanie przez uczniów w procesie doświadczania. Należy wykorzystywać 

ją wyłącznie jako jedno z wielu narzędzi, oparcie bowiem całego procesu nauczania na 

metodzie podawczej da niewielkie efekty. 

 

3. Metoda Odwróconej klasy 

 

„Odwrócona klasa” (z angielskiego „flipped classroom”) to taki sposób poprowadzenia lekcji, 

podczas którego to, co do tej pory było często robione na zadanie domowe, uczniowie robią 

pod okiem nauczyciela w klasie, a to, co do tej pory robili w klasie, robią w domu przed lekcją.  



 

 
 

 

 

 

 

Idea odwróconej klasy zrodziła się w Stanach Zjednoczonych. Jest związana z tworzeniem oraz 

wykorzystywaniem przez nauczyciela filmów edukacyjnych i zasobów cyfrowych. Dzięki 

przygotowanemu wcześniej przez nauczyciela wykładu w formie multimedialnej lub 

wykorzystaniu gotowych zasobów sieci, uczniowie mogą w domu uczyć się w odpowiednich 

dla siebie czasie i tempie pracy. Podczas zajęć, nauczyciel może przeznaczyć całą lekcję na 

ćwiczenia praktyczne, pracę warsztatową, uzupełnienie braków, utrwalenie materiału. 

Celem takiego podejścia jest zmobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy i tym samym 

zwiększenie poczucia ich odpowiedzialności za proces uczenia się. 

 

4. Jak „odwróconą klasę” wdrożyć w szkole? 

Krok 1. Ustalenie tematu, celów oraz zakres materiału. 

 
Krok 2. Znalezienie źródeł: filmów, prezentacji, lub innych materiałów, które posłużą uczniom 

do samodzielnej nauki zamiast wykładu na lekcji. Można wykorzystać w tym celu np. płyty CD 

dodane do podręcznika, filmy on-line zamieszczone w internecie. Można spróbować stworzyć 

własne materiały. Doskonałym narzędziem są filmy, w którym połączenie audio i video pozwala 

czytelniej przekazać treść. Jeśli jednak nauczyciel ma problem z utworzeniem własnego filmu, 

a chce samodzielnie przygotować materiały może wykonać dla uczniów np. pokaz slajdów czy 

screencast.  

 
Krok 3. Wybranie, wspólnie z uczniami, platformy komunikacji, na której nauczyciel będzie 

udostępniał materiały np. stworzenie folderu klasowego na Dysku Google, założenie 

zamkniętej grupy na Facebooku, uruchomienie bloga. 

Odwrócona klasa 

 

Uczenie się →  praca w domu  

Powtarzanie, uzupełnianie 
braków, pogłębianie wiedzy → 
praca na lekcji  

 

Tradycyjna lekcja 

 

Praca na lekcji → uczenie się 

Praca w domu → powtarzanie, 
uzupełnianie braków, pogłębianie 
wiedzy 

 



 

Krok 4.  Zaplanowanie i wdrożenie na lekcji ćwiczeń, które pozwolą uczniom wykorzystać 
zdobyte wcześniej wiadomości.  

 

5. Korzyści wynikające z zastosowania metody odwróconej 

klasy. 

 

Odwrócenie klasy ułatwia personalizację nauczania na dwóch poziomach.  

1. po pierwsze uczeń oglądając przed lekcją filmik z wykładem może zrobić to we własnym 

tempie. Uczniowi dobremu wystarczy jedno obejrzenie, natomiast uczeń słaby może 

wykład zatrzymywać, przewijać, wracać do trudniejszych fragmentów. Materiały te 

dostępne są także po lekcji, więc uczniowie mogą z nich korzystać do powtórek, co 

ułatwia nadrabianie zaległości - np. w przypadku uczniów, którzy często chorują. 

2. po drugie, nauczyciel podczas lekcji ma więcej czasu na indywidualny kontakt  

z uczniami, którzy wymagają osobnego objaśnienia problemu lub z uczniami, którzy 

chcieliby zdobytą wcześniej wiedzę doprecyzować. Zadania wykonywane podczas 

lekcji, przy aktywnym uczestnictwie uczniów, przyczyniają się do utrwalenia  

i głębszego zrozumienia materiału, a retencja zdobytych w ten sposób wiedzy  

i umiejętności jest lepsza. 

 

W tym modelu nauczania technologia potrzebna jest przede wszystkim w domu ucznia, 

bo to tam odbywa się etap zapoznawania się z informacjami niezbędnymi do realizacji zadań 

na lekcji. Dzięki temu odwróconą klasę można stosować nawet w szkołach słabo wyposażonych 

w sprzęt lub nawet zupełnie go pozbawionych.  

„Odwrócona klasa” nie zyskałaby popularności, gdyby nie łatwość dostępu do informacji oraz 

rozwój technologii, umożliwiającej tworzenie materiałów multimedialnych i ich dystrybucję 

przez samego nauczyciela. To właśnie dobrze przygotowane materiały, dostosowane 

do poziomu konkretnych uczniów, są kluczem do powodzenia tej metody. 

 

 



 

www.screencast-o-matic.com 

Serwis internetowy pozwalający nagrywać screencasty, a potem umieszczać je od razu w 

sieci. Uwaga: wymaga żeby na komputerze zainstalowana była Java. 

 

www.nearpod.com  

Aplikacja internetowa dostępna w wersji na komputery stacjonarne, ale i na smartfony i 

tablety. Służy do tworzenia jednostek szkoleniowych, w skład których mogą wchodzić 

prezentacje, wybrane zewnętrzne strony internetowe oraz quizy i testy. Nauczyciel zarządza 

taką jednostką szkoleniową, przesyłając na urządzenia uczniów konkretne treści, a następnie 

otrzymuje informację zwrotną na temat wyników, jakie uczniowie osiągnęli na teście czy quizie.  

 

youtube.com/editor 

Darmowy edytor wideo. Wymaga posiadania konta Google. Z przesłanych wcześniej przez 

siebie klipów można tworzyć cały filmik, z przejściami, podkładać dźwięk i narrację, a potem 

opublikować ten film na własnym kanale YouTube. 

 

www.khanacademy.org (www.edukacjaprzyszlosci.pl) 

Akademia Khana. Obecnie interefejs jest w języku angielskim, ale trwają intensywne prace nad 

jego polonizacją. Materiały po polsku są dostępne na stronie. 

 

www.edukacjaprzyszlosci.pl 

Platforma umożliwia uczniowi samodzielną podróż po tzw. mapie wiedzy. Dostępne zasoby 

obejmują m.in. materiały z zakresu matematyki, fizyki, chemii, geografii, nauk społecznych i 

informatyki.  

 

6. Opis metody Gamifikacji 

Gamifikacja to metoda, która odwołuje się do naturalnej potrzeby ucznia w wieku szkolnym 

jaką jest zabawa. Zadaniem nauczyciela w Gamifikacji jest przekształcenie procesu uczenia się 

http://www.screencast-o-matic.com/#_blank
http://www.nearpod.com/#_blank
http://youtube.com/editor#_blank
http://www.khanacademy.com/
http://www.edukacjaprzyszlosci.pl/
http://www.edukacjaprzyszlosci.pl/


 

w grę, w trakcie której kolejne przyswojone informacje przekładają się na punkty, a zaliczone 

zadania przybliżają graczy (uczniów) do wygranej. 

Gamifikacja to proces dydaktyczny zaprojektowany w oparciu o mechanizmy stosowane w 

grach. Celem gamifikacji jest wzrost zaangażowania uczniów i pobudzenia ich do 

strategicznego myślenia.  

 

Metodę gamifikacji dzielimy na trzy etapy: 

 

Przygotowanie mechaniki gry i scenariusza przez nauczyciela 
 

 określenie celów gry 

 przedstawienie uczniom dokładnych zasad gry i warunków oceniania 

 zapoznanie uczniów z zadaniami realizowanymi podczas gry 

 poznanie zasad otrzymywania punktów za zadania 

 wykorzystanie technologii cyfrowej i Internetu w części zadań 

 dopasowanie zadań do poziomu ucznia 

 stopniowanie trudności i złożoności etapów gry 

 ustalenie minimalnego pułapu punktów gwarantującego przejście do kolejnego 

etapu 

 uruchomienie platformy komunikacji między graczami np.: na Facebooku 

 stworzenie sytemu śledzenia postępów swoich i innych uczniów 

 

Realizacja gry poprzez zdobywanie wiedzy i osiąganie założonych celów 

dydaktycznych 

A. Zaprojektowanie gry w taki sposób aby uczeń mógł zdobyć określoną wiedzę i 

umiejętności poprzez zastosowania następujących elementów: 

 zaangażowanie ucznia w taki sposób, by zadbać o przestrzeń wyboru „ruchów” 

oraz możliwość przechodzenia do kolejnych etapów w swoim tempie 

 poczucie mistrzostwa – gra nie karze za porażkę – nie ma przegranych 

 poczucie celu – gra umożliwia zdobycie określonej wiedzy i kompetencji, które 

przekładają się na ocenę 

B. Stworzenie atmosfery konkurencyjności pomiędzy graczami: 



 

 Stworzenie i uruchomienie systemu rankingowego, pozwalającego uczniowi 

śledzić swoje postępy i postępy  innych 

 Organizacja różnorodnych zawodów i potyczek 

C. Stworzenie długotrwałego  poczucia zabawy i zadowolenia poprzez: 

 Uruchomienie wewnętrznych motywatorów 

 Proces odkrywania 

 Doskonalenie się 

 Poczucie wspólnoty 

D. Zorganizowanie gry w taki sposób aby wystąpił element współdziałania: 

 Pomoc w stworzeniu wspólnoty 

 Zachęcanie uczniów do wzajemnej pomocy 

 Pokazanie uczniom wartości ze wzajemnie spędzanego czas 

E. Zaprojektowanie tak procesu uczenia się aby uczeń miał świadomość postępów: 

 Stworzenie możliwości udzielania informacji zwrotnej (punkty, poziomy, pasek 

postępu) 

 Pomoc uczniowi wytrwać w grze poprzez dzielenie jej na małe odcinki 

 Stałe dostarczanie uczniowi pozytywnych bodźców o jego postępach 

 

Podsumowanie procesu dydaktycznego zaprojektowanego o zasady gamifikacji 

 Zakończenie gry podsumowaniem opartym o dyskusje w obecności nauczyciela 

 Wyjaśnienie zadań, które sprawiły uczniom najwięcej trudności przez 

nauczyciela 

 Docenienie wszystkich postępów i osiągnięć 

 Wystawienie ocen zgodnie z zasadami ustalonymi na początku gry 

 

 

7. Jakie korzyści wynikają z zastosowania metody 

Gamifikacji 

Udowodniono, że system, który opiera się na współpracy, nagrodach, zdobywaniu punktów i 

wyższych poziomów, jest skuteczny i przynosi wysokie rezultaty. 

 



 

Co jest takiego atrakcyjnego w grach?  

 Przede wszystkim zdobywanie nagród. Za wykonanie zadania przydzielana jest 

określona ilość punktów, a ich suma po pewnym czasie pozwala wskoczyć na wyższy 

poziom bądź zdobyć nagrodę.  

 Potrzeba rywalizacji jest wpisana w ludzką naturę. 

 Gry najszybciej i najwyraźniej dostarczają namiastkę prawdziwej rywalizacji, dlatego 

umiejętnie zaplanowane zajęcia oparte na zasadach gamifikacji mogą stanowić klucz 

do zdobycia zainteresowania młodzieży.  

Zasoby: 

Przykłady scenariuszy gier edukacyjnych: 

 www.scholaris.pl 

 www.insidegames.eu 

 www.edudemic.com 

 www.superbelfrzy.edu.pl/gry-edukacyjne-gamifikacja 

 

Przykładowe platformy komunikacyjne: 

 Word Press 

 Blogger 

 Plltforma Gamfi 

 Platforma Edmodo - dedykowana platforma internetowa umożliwiająca nauczycielowi 

prowadzenie części lub nawet całości zajęć w środowisku wirtualnym. Dostępna jest też 

wersja na urządzenia mobilne, dzięki której uczeń może otrzymywać na bieżąco 

powiadomienia o aktywności i postępach kursu. 

 

8. Opis metody problemowej 

Cechą nauczania problemowego (problem based learning – PBL) jest rozwiązywanie przez 

uczniów autentycznych problemów, zawczasu podanych przez nauczyciela, poprzez 

formułowanie hipotez i weryfikowanie ich w toku operacji umysłowych i praktycznych, przy 

wsparciu nauczyciela. John Dewey, twórca nauczania problemowego – strategii, którą można 

stosować w ramach różnych modeli edukacyjnych, kładł nacisk na to, by proces kształcenia nie 

polegał na narzucaniu uczniom zewnętrznych schematów myślenia i działania lecz by 



 

wiedza szkolna nawiązywała do doświadczenia młodych ludzi. Przekazywanie wyłącznie 

teoretycznej wiedzy nie spełnia, jego zdaniem, idei kształcenia, którego celem jest nie tylko 

nauczanie określonej wiedzy, ale także wychowanie, czyli umiejętność stosowania jej w życiu 

społecznym. Postulował więc, by studenci rozwiązywali problemy praktyczne, ponieważ 

nabyte w ten sposób umiejętności dobrze przygotują ich do sprawnego funkcjonowania w 

społeczeństwie1. 

Lekcje na bazie nauczania problemowego, powinny obejmować zagadnienia częściowo znane 

uczniom, tzn. zagadnienia, w zakresie których uczniowie przyswoili już zasób podstawowych 

faktów i pojęć. Stawiane przed uczniem zadania są często bardzo złożone  

i interdyscyplinarne. Stąd też ich rozwiązanie wymaga wiedzy i umiejętności nabytych 

wcześniej. 

Głównymi celami metody problemowej są między innymi: uporządkowanie wiedzy (często 

z różnych dziedzin), tak by mogła być wykorzystana w praktyce, nauczenie skutecznego 

procesu rozumowania oraz wykształcenie w uczniach umiejętności uczenia się i 

zwiększania motywacji do zdobywania wiedzy. 

 

Zastosowania metody problemowej w edukacji  

 

 

 
1 Stanisławska-Mischke A., Nauczanie (i uczenie się) problemowe, http://www.czn.uj.edu.pl/kompendium/?q=node/62 [dostęp 25.08.2013]  

 



 

I. Problem polegający na odkrywaniu, pobudza przede wszystkim czynności umysłowe. 

Proces myślowy przebiega tutaj od praktyki do teorii. Problemy te charakteryzują się tym, że 

prowadzą z reguły do jednego rozwiązania, którym najczęściej może być odkrycie przyczyny 

lub skutku jakiegoś zjawiska. 

 

II. Problem polegający na wynalezieniu czegoś bądź skonstruowaniu, pobudza przede 

wszystkim czynności praktyczne. Uczeń wytwarza nieznane lub wykorzystuje znane mu 

metody zastosowania teorii w praktyce. Ten rodzaj problemów stwarza możliwość znalezienia 

wielu poprawnych rozwiązań.  

 

9. Jak wdrożyć metodę problemową w szkole. 

 

Podstawowym etapem lekcji problemowej jest stworzenie sytuacji problemowej przez 

prowadzącego zajęcia. To od niej w dużym stopniu zależy dalsza efektywna praca uczniów. 

Intrygujące sformułowanie trudności wpłynie na wzmożenie aktywności twórczej wszystkich 

uczniów. 

Zasadniczy problem należy sformułować w postaci pytania na tyle ogólnego, by wymagał 

rozwinięcia o dodatkowe szczegółowe zapytania (aspekty). Jest to miejsce na bezpośrednią 

aktywność i inwencję uczniów. W praktyce szkolnej najczęściej można spotkać dwa rodzaje 

problemów, a mianowicie typu „odkryć” oraz „skonstruować i wynaleźć”.  

Problem pierwszego typu pobudza przede wszystkim czynności umysłowe. Proces myślowy 

przebiega tutaj od praktyki do teorii. Problemy te charakteryzują się tym, że prowadzą z reguły 

do jednego rozwiązania, którym często jest odkrycie przyczyny lub skutku jakiegoś zjawiska. 

Problem drugiego typu pobudza przede wszystkim czynności praktyczne. Proces myślowy 

przebiega tutaj od teorii do praktyki. Przy rozwiązywaniu problemów uczeń wytwarza 

nieznane lub wykorzystuje znane mu metody zastosowania teorii w praktyce. W tym przypadku 

nie ma jednego poprawnego rozwiązania, a wiele. 

 

W dalszym toku lekcji uczniowie posługują się operacjami logicznymi, takimi jak analiza, 

porównanie, abstrahowanie, syntetyzowanie oraz wnioskowanie. Następnie poddają swoje 

pomysły weryfikacji na drodze ćwiczeń i doświadczeń: poprzez konfrontację z dostępnymi 



 

materiałami źródłowymi, encyklopediami i słownikami albo na drodze logicznego 

rozumowania. Nauczyciel musi pamiętać, że sprawdzanie osiągniętych wyników uczenia się nie 

może polegać tylko na prawidłowej kontroli i ocenie opanowanych wiadomości lecz powinno 

odbywać się na poszczególnych etapach tego typu zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem 

etapu formułowania problemów i weryfikacji rozwiązań. 

 

Techniki edukacyjne w metodzie problemowej 

 

 

10. Jakie pomoce dydaktyczne można stosować w metodzie 

problemowej 

 

Pomoce dydaktyczne  

W metodzie problemowej uczniowie mogą wykorzystywać następujące pomoce dydaktyczne: 

ogólnodostępne tradycyjne materiały pomocnicze (np. podręcznik), zasoby Internetu,  

narzędzia społecznościowe (np. portale), własnoręcznie sporządzone materiały (np. szkice).  

WebQuest 

Szczególnie przydatna zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia może być praca za pomocą 

WebQuest (w wolnym tłumaczeniu: „Poszukiwania w Sieci”). Jest to zorientowany na 



 

uczniowskie badania format zajęć edukacyjnych, w którym wyjściowym źródłem informacji jest 

Internet: 

 uczniowie na podstawie materiałów dostępnych w sieci zgłębiają zadany temat, starają 

się weryfikować jakość uzyskiwanej informacji (także w oparciu o źródła poza 

internetowe) 

 pozyskane informacje i tworzone na ich podstawie struktury uczniowie gromadzą, 

redagują i przygotowują do prezentacji za pomocą narzędzi elektronicznych 

 narzędziem może być serwis internetowy (np. Google Blogger), program do prezentacji 

(np. PowerPoint czy Prezi) lub w ostateczności nawet zwykły edytor tekstowy z 

osadzonymi ilustracjami i linkami do źródeł 

 narzędzie powinno zostać dobrane stosownie do formy i środowiska prezentacji 

końcowej (np. Blogger czy Prezi dla prezentacji w sieci, PowerPoint dla prezentacji w sali 

z projektorem, edytor tekstu dla prezentacji w miejscach wymagających papierowego 

nośnika). 

Zaprezentowana technologia uczy efektywnego korzystania z Internetu jako źródła informacji 

i jest tak zaprojektowana, by motywować młodego człowieka do twórczego wykorzystania 

informacji, a nie tylko wyszukiwania oraz by wspomagać myślenie na wyższych poziomach 

taksonomicznych (analizy, syntezy czy ewaluacji). Jest zatem bardzo przydatna w pracy 

indywidualnej i zespołowej na każdym poziomie edukacyjnym, zarówno w klasie, jak i w domu. 

Dodatkowym atutem WebQuest w nauczaniu problemowym jest fakt, że etap rozwiązywania 

danego problemu i formułowanie hipotez może przebiegać w środowisku internetowym, co 

daje szansę wyjścia z ramowej, 45-minutowej struktury klasowo-lekcyjnej. 

Duże znaczenie ma ciągła obserwacja pracy uczniów przez nauczyciela. Powinna dotyczyć m.in. 

umiejętności stawiania problemów i ich uzasadnienia, propozycji ich rozwiązania oraz 

sprawdzania empirycznego przyjętych wcześniej założeń. 

 

Dodatkowe zasoby 

Zasoby informacji i materiał poglądowy dostępny w sieci wykorzystywany przez uczniów pod 

okiem nauczyciela, zweryfikowany pod względem merytorycznym i źródeł uzyskania. 

Prezentacje Google 

Prosty edytor prezentacji z możliwością współpracy i współdzielenia 
prezentacji online 

https://docs.google.com/presentation/ 

https://docs.google.com/presentation/


 

 Dokumenty Google 

Edytor dokumentów, umożliwiający współpracę zdalną i 
udostępnianie dokumentów innym osobom przez Internet 

https://docs.google.com/document/ 

Google Blogger 

Witryna umożliwiająca nauczycielowi stworzenie własnego bloga, 
na którym może umieszczać zadania i projekty dla uczniów w 
Internecie 
 
https://www.blogger.com/ 

Witryny Google 

Aplikacja umożliwiająca samodzielne tworzenie witryn 
internetowych bez konieczności programowania 
 
https://sites.google.com/  

 

 

11. Jakie korzyści wynikają ze stosowania metody 

problemowej? 

Rozwijanie wśród uczniów twórczego myślenia, bowiem z myśleniem odtwórczym, jak 

wiemy, świetnie już od jakiegoś czasu radzą sobie automaty: 

 nowe wiadomości uczniowie zdobywają poprzez rozwiązywanie problemów 

teoretycznych i praktycznych, 

 w praktycznym toku rozwiązywania problemów uczniowie pokonują szereg przeszkód, 

przy czym ich aktywność i samodzielność osiąga wysoki poziom, 

 tempo uczenia się zależy od ucznia lub grupy uczniów, 

 wzmożona aktywność uczniów sprzyja rozwojowi pozytywnych motywacji i zmniejsza 

potrzeby formalnego i ciągłego sprawdzania osiągnięć, 

 efekty uczenia się są stosunkowo wysokie i trwałe, 

 uczniowie łatwiej stosują wiadomości w nowych sytuacjach, jednocześnie rozwijając 

swoje sprawności umysłowe i zdolności twórcze 

 umożliwia nabywanie zdolności przekształcania funkcjonującej wiedzy biernej  

w czynną, 

 sprzyja zdobywaniu nowych wiadomości i stosowaniu ich w praktyce, 

https://docs.google.com/document/
https://sites.google.com/


 

 nie pozwala uczniom przechodzić obojętnie obok sytuacji, których nie potrsfią sobie 

wytłumaczyć lub rozwiązać, lecz wywołując zaciekawienie, zmusza do analizy. 

 

12. Na czym polega Metoda projektowa? 

 

Metoda projektowa także zwana projektem edukacyjnym polega na podjęciu przez uczniów 

wieloetapowego przedsięwzięcia wymagającego samodzielnej realizacji różnorodnych działań 

zgodnie z uprzednio przygotowanym planem.  

Projekt zakłada aktywne zdobywanie wiedzy przez uczniów, naukę sposobów jej praktycznego 

wykorzystania oraz rozwój wielu umiejętności niezbędnych w codziennym życiu m.in. 

współpracy w zespole, rozwiązywania problemów, zbierania i analizowania danych, 

prezentowania wyników pracy, oceny własnej pracy. 

Projekty mogą być realizowane zarówno indywidualnie jak i przez grupę uczniów. W tej drugiej 

sytuacji nauczyciel ma także zadanie w zakresie wpierania zespołu w zakresie podziału 

odpowiedzialności, przydzielenia ról oraz rozwiązywaniu konfliktów. Istnieje ryzyko, że 

uczniowie mający do czynienia po raz pierwszy z tego typu metodą pracy nie będą w stanie 

poradzić sobie sami z tego typu działaniami. 

Dobry projekt edukacyjny spełnia następujące założenia: 

 Temat projektu jest osadzony w realiach codziennego życia poprzez odniesienie do 

zagadnień, z którymi uczniowie mają szansę spotkać się także poza murami szkoły 

 Ma określone precyzyjne i jasne cele, wypracowane wraz z uczniami, a nie narzucone 

przez nauczyciela 

 Rozwija zarówno praktyczne umiejętności uczniów, przy jednoczesnym zdobywaniu 

wiedzy 

 Instrukcja do projektu zawiera sprecyzowane: temat projektu, cele, metody pracy, 

terminy oraz kryteria oceny rezultatów projektu 

 Łączy w sobie wiedzę z różnych dziedzin życia i wiedzy 

 Są określone terminy zakończenia poszczególnych etapów projektu 

 Jasny podział ról i odpowiedzialności wśród uczniów 

 Uczniowie znają i rozumieją kryteria oceny ich pracy 

 Rezultaty pracy prezentowane są publicznie - na forum klasy lub szkoły 



 

Przykłady tematów 

1. Ruch drogowy w mieście - zbieranie i analiza danych ilościowych pojazdów poruszających 

się na wybranym skrzyżowaniu, osób podróżujących, okresy zmian świateł o różnych 

porach dniach wraz z propozycjami zmian usprawnień 

2. Budowa prototypu mostu z drewnianych listewek, który utrzyma określony ciężar 

3. Pochodzenie nazw ulic w lokalnym mieście 

4. Pogoda w miejscowości - co ma na nią wpływ od czego zależy 

5. Zdrowe żywienie - co to znaczy? Rozumienie metabolizmu człowieka i podstawowych 

procesów 

6. Jak się zmieniał język polski przez lata? 

 

13. Jak wdrożyć metodę projektową w szkole. 

Realizację projektu edukacyjnego można podzielić na 4 zasadnicze etapy. 

I. Przygotowanie 

Określenie przez nauczyciela obszaru i tematu projektu. To kluczowy moment przygotowania, 

ponieważ nieciekawy i nieatrakcyjny temat spowoduje brak zaangażowania uczniów i fiasko 

projektu. Planując tematy zastanów się: Jaka problematyka projektu wzbudzi 

zainteresowanie uczniów, aby chętnie i z zapałem podjęli oni pracę nad nim? 

Nauczyciel może stworzyć listę kilku do kilkunastu projektów i dać wybór jednego tematu 

spośród kilku możliwych opcji. Dzięki temu uczniowie będą mieli poczucie wpływu. 

Następnie nauczyciel określa wstępne cele i tematy projektów oraz zasady pracy zespołów 

projektowych. 

Przy ustalaniu celów pamiętaj, aby były one konkretnie określone; najlepiej określone cele 

będą spełniały następujące warunki: 

Specyficzne (szczegółowe, operacyjne)  

Mierzalne  

Ambitne, ale osiągalne  

Realne  

Terminowe, czyli określone w czasie. 



 

II. Planowanie projektów 

W kolejnym kroku nauczyciel pomaga w budowaniu zespołów, podziale odpowiedzialności i 

zaplanowaniu działań przez zespoły.  

Na tym etapie warto także zastanowić się, jakie zasoby będą potrzebne na poszczególnych 

etapach realizacji projektu (materiały, sprzęt, sale itp.).  

III. Praca zespołów projektowych 

Na tym etapie nauczyciel czuwa nad przebiegiem projektów i postępami, wspiera zespół w 

rozwiązywaniu problemów, ale nie rozwiązuje ich za uczniów. 

IV. Prezentacja i ocena wyników 

Zespoły uczniowskie oczywiście biorą pełną odpowiedzialność za przygotowanie prezentacji 

efektów swoich projektów. Mogą one mieć postać multimedialnych prezentacji, filmów, 

prototypów rozwiązań.  

Na tym etapie nauczyciel udziela pomocy w zakresie organizacji prezentacji od strony 

technicznej i organizacyjnej.  

Po prezentacji nauczyciel wspiera zespoły w ocenie efektów pracy i refleksji nad osiągniętymi 

rezultatami.  

 

Narzędzia TIK przydatne w realizacji projektów edukacyjnych: 

 

Dysk Google (docs.google.com)  

 Formularz - zbieranie danych poprzez tworzenie kwestionariuszy w Internecie 

 Arkusz - gromadzenie i analiza danych, tworzenie zestawień, tworzenie wykresów 

 Dokument - tworzenie dokumentów, raportów, zestawień, pisanie esejów 

 Prezentacje - tworzenie prezentacji multimedialnych 

Hangout - w ramach konta Gmail - wideokonferencje - komunikacja zdalna w jednym czasie 

Facebook - (facebook.com) - grupy dyskusyjne tajne - współpraca zdalna grupy 

projektowej, wymiana informacji i dzielenie się znalezionymi zasobami wiedzy 



 

Google+ - (gmail.com) - grupy dyskusyjne - współpraca zdalna grupy projektowej, wymiana 

informacji i dzielenie się znalezionymi zasobami wiedzy 

Coggle.com - narzędzie wspierające realizację burzy mózgów podczas zdalnej pracy 

poprzez tworzenie map myśli przy jednoczesnym uczestnictwie wszystkich członków 

zespołu. 

 

14. Korzyści wynikające z zastosowania metody projektowej 

 

Metoda projektów edukacyjnych jest czymś zupełnie odmiennych od powszechnie stosowanej 

w praktyce małopolskich szkół metody podającej. Przede wszystkim odpowiedzialność za 

gromadzenie informacji ich logiczna analiza i selekcja leży po stronie uczniów 

(konstruktywizm). Uczniowie samodzielnie zdobywają wiedzę i wykorzystują w praktyce 

tworząc ostateczny produkt - prezentację, film, prototyp.  

 

Dzięki takiemu podejściu zmieniają się role uczniów i nauczycieli a także ich wzajemne relacje. 

Nauczyciel przestaje być jedynym źródłem wiedzy, ponieważ uczniowie w toku projektu 

zdobywają ją samodzielnie. Nauczyciel przyjmuje rolę koordynatora i inspiratora pozostawiając 

dużą swobodę w doborze metod i sposobów pracy samym uczniom. Uczniowie biorą 

odpowiedzialność za rezultaty swojej pracy. Efekt zależy przede wszystkim od zaangażowania 

i wysiłku włożonego przez uczniów. Podejście projektowe wyzwala w uczniach dużą 

aktywność, samodzielność, przedsiębiorczość i kreatywność, pozwala im rozwinąć wiele 

niezbędnych w życiu i szkole kompetencji takich tak: 

 

 Twórcze myślenie 

 Samodzielność w nauce 

 Planowanie i organizacja pracy 

 Współpraca w grupie 

 Rozwiązywania problemów 

 Komunikowanie się w grupie 

 Przyjmowanie odpowiedzialności 

 Podejmowanie decyzji 

 Zbieranie i selekcjonowanie informacji 



 

 Prezentacja efektów pracy 

 Ocenianie własnej pracy 

 

Metoda projektowa stwarza nauczycielowi szansę na oderwanie się od rutynowego podejścia 

podawczego tworząc przestrzeń na kreatywność w przygotowaniu ciekawych zadań  

w projektach edukacyjnych. Ze względu na swoją specyfikę metoda ta jest także rozwojowa 

dla nauczycieli. Dzięki jej stosowaniu doskonalą oni swoje umiejętności w zakresie organizacji i 

planowania pracy zespołów, koordynacji, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, a także 

stosowania TIK w zakresie komunikacji i współpracy grupowej zdalnej. 

 

15. Czym są media społecznościowe? 

 

Czym nie są? 

Media społecznościowe nie są metodą dydaktyczną. Są za to współczesną platformą 

komunikacyjną oferującą bardzo ciekawe możliwości. Są też naturalnym środowiskiem 

funkcjonowania młodych ludzi. 

 
Czym są? 

Media społecznościowe (ang. social media) to aplikacje i strony internetowe, które pozwalają 

na interaktywny dialog pomiędzy użytkownikami i dzielenie się treściami.  

Media te charakteryzują się tym, że nie posiadają żadnej odgórnej instancji w postaci 

redaktorów czy administratorów, którzy tworzyliby treści lub moderowali dyskusję, ale są w 

pełni demokratycznym tworem wypełnianym treścią przez samych użytkowników. 

 
Modele mediów społecznościowych 

 
Interest graph  

Historycznie pierwszy, pojawił się wraz z blogiem. Polega na tym, że jest twórca główny 

(bloger) oraz jego odbiorcy, mogący wchodzić z nim i ze sobą nawzajem w interakcje za 

pomocą systemu komentarzy, a często także dodatkowego systemu ocen (gwiazdki, punkty 

lub przyciski „fajne” i „niefajne”). W tym modelu możemy obserwować czyjąś aktywność bez 



 

konieczności potwierdzania znajomości. Na przykład obserwowanie aktywności Krzysztofa 

Ibisza na Twitterze nie wymaga potwierdzania przez niego znajomości.  

Media wykorzystujące ten model to na przykład: Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, 

Flickr. 

 

Social graph 

Model używany w portalach typu Facebook czy Nasza Klasa. Aby zaszła interakcja musimy 

potwierdzić znajomość z innym użytkownikiem. Dopiero po dodaniu się wzajemnie do 

znajomych, użytkownicy widzą generowane przez siebie treści. Po wprowadzeniu przez 

Google modelu kręgów (następny punkt) wiele portali takich jak np.: Facebook zmodyfikowało 

social graph tak, by rozróżniał nie tylko stan „znamy się” i „nie znamy się”, ale pozwolił 

grupować znajomych na bliższych i dalszych i udostępniać im różne treści. 

 

Kręgi 

Model stworzony przez Google dla portalu Google+. Portal jest wciąż bardzo mało popularny, 

ale jako pierwszy zaproponował połączenie wszystkich wcześniejszych modeli.  

Można kogoś dodać do kręgów i tak długo jak po drugiej stronie nie nastąpi to samo, mamy do 

czynienia z interest graph czyli mamy kogoś w kręgu zainteresowań i śledzimy jego aktywność 

ale wyłącznie tą, którą śledzony oznaczy jako „publiczna” czyli dostępna dla wszystkich.  

Jeśli dwie osoby dodadzą się wzajemnie do kręgów, wtedy zaczyna funkcjonować social graph 

i tu również istnieją kręgi, które tworzy sam użytkownik „segregując” swoich znajomych na np.: 

przyjaciół, rodzinę, dalszych znajomych itp. Następnie publikując jakąkolwiek treść wybiera dla 

kogo (dla jakich kręgów) ma ona być widoczna.  

W modelu tym bardzo ważne jest to, że użytkownicy nie wiedzą nawzajem, w którym są 

kręgu, ich wiedza jest sprowadzona jedynie do informacji, że mają się w gronie znajomych. To 

bardzo ważne, ponieważ pozwala przenieść mechanizm ze świata realnego w świat wirtualny 

– przecież nie mówimy każdemu czy jest naszym bliskim czy dalekim znajomym, po prostu z 

pewnymi ludźmi rozmawiamy o wszystkim, a z innymi wymieniamy jedynie kurtuazyjne 

uprzejmości. Model ten nie wymaga też symetrycznej relacji. Piotrek może uważać Pawła za 

swojego najlepszego kumpla i mieć go w kręgu przyjaciół, ale Paweł czując się zbyt 



 

przytłoczony nachalnością Piotrka może umieścić go w kręgu dalszych znajomych, ale Piotrek 

nie dowie się o tym tak długo, jak długo Paweł mu tego nie powie wprost.  

 

16. W jaki sposób mogę wykorzystać media 

społecznościowe w szkole? 

 

Klasowa grupa na portalu społecznościowym 

Stosując metody odwróconej klasy, gamifikację, metodę problemową czy pracę projektową 

potrzebujemy przestrzeni do wymiany informacji. Nauczyciel powinien móc przekazać 

uczniom materiały do zapoznania się, wyznaczyć kolejne zadanie w grze czy móc zwyczajnie 

podyskutować z uczniami, by omówić jakieś zagadnienie.  

Doskonale sprawdzi się tu np.: grupa na Facebooku, która pozwala nie tylko stworzyć 

kolektywną bazę wiedzy, ale także umożliwia „samopomoc uczniowską”, stanowi świetną 

platformę do powtórek, aktywizuje uczniów i sprzyja konstruowaniu wiedzy przez wielu 

użytkowników.  

Jest też efektywniejsza niż komunikacja za pomocą poczty e-mail, która powoduje, że 

niejednokrotnie trzeba kilka razy odpowiadać na to samo pytanie. Podczas używania poczty 

istnieje też spore ryzyko tego, że nieśmiały uczeń pytania zwyczajnie nie zada, podczas gdy w 

grupie wystarczy, by jedna osoba zadała pytanie, a odpowiedź jest dostępna dla wszystkich. 

 

Blog przedmiotowy 

Świetne narzędzie do podsumowywania etapów w metodzie projektowej czy w 

zgamifikowanym semestrze, może być też ciekawą alternatywą dla grupy na Facebooku.  

Uczniowie wraz z nauczycielem mogą redagować teksty, w których podsumowują zakończone 

etapy czy tworzą „wirtualny podręcznik” dla siebie, ale i dla innych. Rodzice również chętnie 

zaglądają na blogi swoich dzieci i chętniej zaangażują się np.: w organizację różnych zajęć 

widząc, że ma to przełożenie na konkretne efekty.  



 

Podobnie jak grupa, tak i blog podnosi też zaangażowanie, choć jest zdecydowanie mniej 

popularny ze względu na to, że publikowane treści są publiczne. Często zastępowany jest 

zamkniętą grupą, która daje poczucie większej intymności i sprzyja bardziej żywej dyskusji.  

 

Warto zastanowić się nad doborem najlepszego narzędzia do osiągnięcia zamierzonego 

efektu. Jeśli spodziewamy się nieformalnych dyskusji i chcemy, aby uczniowie czuli się 

swobodnie wybierzmy grupę. Jeśli mamy czym się pochwalić światu – blog będzie lepszy. 

 

Dyskusja podczas zajęć 

Dyskusja w klasie angażuje zazwyczaj tylko kilku uczniów, podczas gdy reszta siedzi cicho.  

Uruchomienie równoległej z klasową dyskusji np.: na Twitterze lub w grupie na Facebooku 

pozwala zabrać głos wszystkim oraz wziąć udział w lekcji również nieobecnym w szkole. 

Zapis z takiej dyskusji jest często dobrą notatką stworzoną przez wielu uczniów, prezentującą 

różne punkty widzenia i bardziej kompleksową niż notatka robiona przez jedną osobę. W 

dyskusjach takich bardzo często nieśmiali uczniowie okazują się być bardzo merytoryczni. 

Zyskują szacunek kolegów dostarczając im realnej pomocy, odnajdują swoje miejsce w grupie 

oraz podnoszą poczucie własnej wartości. 

 

17. Czym jest aplikacja LearningApps? 

 

 



 

LearningApps.org jest aplikacją Web 2.0 (działa w przeglądarce internetowej) wspierającą 

proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. Istniejące 

moduły mogą być bezpośrednio wykorzystywane w nauczaniu, lub też zmieniane lub 

tworzone przez użytkowników w Internecie. Celem jest zebranie aplikacji wielokrotnego 

użytku i udostępnienie ich publicznie. Aplikacje nie zawierają zatem żadnych specjalnych 

ram lub konkretnego scenariusza lekcji: są ograniczone wyłącznie do interaktywnej części. 

Aplikacje nie stanowią zatem jednostki lekcyjnej, lecz muszą być osadzone w 

odpowiednim scenariuszu nauczania. 

 

Wśród szablonów znajdziemy: 

Milionerów, Quiz jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, Wykreślankę, Zaznacz w 

tekście, Przypisanie do punktów na mapie, Wisielec, Zadania z lukami, Krzyżówki, Puzzle, 

Oś czasu i wiele, wiele innych. W sumie, prawie trzydzieści różnych szablonów, które są 

stale rozwijane przez programistów. 

Adres aplikacji: www.learningapps.org  

 

 

18. W jakiej aplikacji mogę przeprowadzić burzę mózgów 

lub stworzyć mapę myśli? 

 
Answergarden  

 

 

http://www.learningapps.org/


 

Answergarden to narzędzie służące do przeprowadzenia burzy mózgów oraz tworzenia 

różnego rodzaju „chmur wyrazowych”. Pracując z uczniami w grupie, na dowolnym 

warsztacie możemy dzięki niemu sprawdzić co sądzą uczestnicy. Każdy z nich ma 

możliwość wypowiedzi i wpisania dowolnego tekstu do chmury. Teksty powtarzające się 

zaczynają robić się coraz większe i większe, a wtedy, widzimy od razu co jest popularne, a 

co cieszy się mniejszym uznaniem.  Zaczynając na lekcjach języka polskiego poprzez 

wszystkie inne przedmioty możemy tworzyć, drukować, udostępniać świetnie 

wyglądające „chmury wyrazowe” i omawiać je z naszymi uczniami. 

Link do narzędzia: answergarden.ch 

 

Coggle  

 

 

 

Coggle to narzędzie służące do tworzenia i udostępniania map myśli. Mapy myśli 

stworzone w aplikacji mogą być udostępniane publicznie lub ukryte. Aplikacja umożliwia 

współdzielenie tworzonej mapy z innymi użytkownikami i zdalną pracę nad danym plikiem 

z dowolnego komputera. Gotowe mapy myśli można pobierać w postaci pliku pdf lub 

grafiki.  

Link do aplikacji: Coggle.it 

 

 

 



 

19. Jak rozpocząć pracę z aplikacją Plickers? 
 

Plickers to aplikacja umożliwiająca nauczycielowi przeprowadzenie szybkiego testu lub sondy. 

Do jej wykorzystania nasi uczniowie nie potrzebują żadnych urządzeń elektronicznych. 

Wystarczy smartfon lub tablet z dostępem do Internetu dla nauczyciela i wydrukowane 

specjalne kody dla uczniów. Dzięki temu, narzędzie to może być wykorzystywane poza klasą na 

przykład w trakcie wycieczek szkolnych. W teście mogą wziąć udział nawet 63 osoby.  

 

Aby rozpocząć pracę z Plickersami wchodzimy na stronę www.plickers.com i zakładamy konto 

klikając „Sign up” w prawym górnym rogu. Następnie uzupełniamy formularz wpisując nasze 

imię, nazwisko, adres email oraz wymyślamy hasło. 

 

 

 

Osoby posiadające konto w serwisie logują się klikając na przycisk „Sign in” i wpisując adres 

email oraz hasło. 

 



 

 

 

Po zalogowaniu, należy pobrać karty Plickers do wydrukowania. Znajdują się one w prawym 

górnym rogu pod przyciskiem „Cards”. 

 

 

 

Jeżeli wystarczy nam standardowy zestaw 40 kart klikamy na napis „Standard Plickers Card 

Set”. Zostanie pobrany lub otworzy się w nowym oknie plik pdf z 40 kodami Plickers, 

umieszczonymi na 20 stronach, po dwa kody na stronę. Taki plik pdf wystarczy wydrukować a 

wydruki pociąć. Karty przycinamy tak, aby miały kształt kwadratów.  

 



 

Kolejny krok, jaki musimy wykonać, to pobranie aplikacji Plickers na telefon lub tablet. W tym 

celu klikamy jeden z odpowiednich przycisków „Android App on Google Play” lub „Download 

on the AppStore” i postępujemy zgodnie ze wskazówkami. Linki do aplikacji są widoczne przed 

zalogowaniem na głównej stronie, pod adresem plickers.com.  

 

 

Do logowania w aplikacji mobilnej używamy tego samego loginu i hasła, które podaliśmy na 

stronie www.plickers.com. Teraz mamy już wszystko, co jest potrzebne, aby używać Plickers. 

 

Przechodzimy do działania: logujemy się na stronie www.plickers.com lub, jeśli jesteśmy 

zalogowani, klikamy w lewym górnym rogu przycisk „Classes” i za pomocą  przycisku „+ Add a 

new class” tworzymy nowe klasy, z którymi będziemy pracowali.  

 

 

 

Każdemu uczniowi w danej klasie zostaje przypisany konkretny numer karty z kodem. 

Wprowadzając imiona i nazwiska uczniów zachowujmy kolejność zgodną z numerem w 

dzienniku, wtedy numer karty z kodem będzie odpowiadał numerowi ucznia z dziennika. 



 

 

W aplikacji na tablecie lub w smartfonie nie mamy możliwości wprowadzania nowych klas, 

musimy to zrobić wcześniej poprzez wersję przeglądarkową aplikacji. Tak samo powinniśmy 

postąpić z zestawem pytań, najwygodniej będzie je wpisać pracując na komputerze.  

Pytania wpisujemy w zakładce „Library”. 

 

 

Możemy też je pogrupować wcześniej tworząc folder na konkretny zestaw pytań – „New 

Folder” w menu z lewej strony. 

 



 

Ponieważ w trakcie testu uczniowie nie korzystają z żadnych urządzeń, pytania musimy im 

odczytywać samodzielnie lub wyświetlić je na dodatkowym monitorze. Kiedy już mamy 

gotowe pytania dla uczniów, uruchamiamy aplikację Plickers w smartfonie lub na tablecie, 

wybieramy odpowiednią klasę i przyciskiem „Library” dodajemy pytania na które dana klasa 

ma odpowiadać. 

 

Następnie po wybraniu pierwszego pytania wybieramy ikonkę aparatu fotograficznego i 

rozpoczynamy skanowanie odpowiedzi uczniów (należy pamiętać by uczniowie otrzymali 

karty odpowiedzi zgodne z ich numerem w dzienniku). Kiedy zadamy pytanie, uczniowie 

wybierają jedną prawidłową odpowiedź i ustawiają swoją kartę z kodem tak, aby wybrana litera 

A, B, C lub D znajdowała się na górze. Uczniowie podnoszą swoje karty do góry, trzymając je 

tak, aby nie zasłaniać czarnych części. Nauczyciel w aplikacji na smartfonie rejestruje 

odpowiedzi uczniów. Na monitorze urządzenia nauczyciela pokazuje się liczba zeskanowanych 

odpowiedzi.  

 

Aby zobaczyć odpowiedzi udzielone na zadane pytanie nauczyciel na komputerze musi 

kliknąć przycisk „Live view”, który znajduje się w górnym menu.  

 

 

 

Aby udzielić odpowiedzi na kolejne pytanie należy je wybrać na telefonie, a następnie 

zeskanować odpowiedzi. 



 

 

Główną zaletą aplikacji jest to, że nie wymaga dodatkowego sprzętu dla uczniów, można 

wykorzystać ją w terenie i uzyskać wynik głosowania niemalże w czasie rzeczywistym. 

Narzędzie jest łatwe w użyciu, posiada szeroki wachlarz zastosowań, a wiek użytkowników 

ograniczony jedynie umiejętnością rozpoznawania liter A, B, C, D. 

 

20. Praca z aplikacją Quizizz 

 
Witryna Quizizz.com służy do przeprowadzania interaktywnych quizów i jest bardzo prosta w 

obsłudze. By wziąć udział w quizie uczniowie logują się do niego za pomocą wygenerowanego 

PINu, który otrzymują od nauczyciela oraz podają swoje imię. W quizie można udzielić tylko 

jednej poprawnej odpowiedzi, pytania wyświetlają się losowo. Czas odmierzany jest przez 

suwaczek widoczny w górnej części ekranu. Po skończonej grze uczestnik widzi na swoim 

ekranie zestawienie wszystkich swoich odpowiedzi z podanymi prawidłowymi odpowiedziami, 

a nauczyciel otrzymuje zestawienie, które można pobrać w pliku Excel. Dostęp do gry jest 

możliwy poprzez dowolne urządzenie posiadające przeglądarkę internetową oraz dostęp do 

internetu. Po wejściu na stronę quizizz.com pojawia się ekran główny. 

 

 

 



 

Uczniowie mogą przystąpić do gry klikając przycisk „Dołącz do gry” a następnie wpisując kod 

otrzymany od nauczyciela oraz swoje imię. 

 

Nauczyciele mogą się od razu zalogować lub klikając przycisk „Rozpocznij” przejść do części 

głównej serwisu, w której można wyszukiwać i przeglądać testy stworzone przez innych 

nauczycieli (nasze testy mogą mieć status publicznych lub prywatnych, niewidocznych dla 

innych użytkowników).  

 

Witryna od niedawna posiada polską wersję językową co ułatwia posługiwanie się nią. 

Nowi użytkownicy, którzy chcą tworzyć własne testy musza zarejestrować się w serwisie. 

 

Po utworzeniu konta i zalogowaniu się klikamy na przycisk „+ Stwórz własny test” 

 

a następnie nadajemy mu tytuł, wybieramy język oraz określamy czy ma być widoczny dla 

innych użytkowników. 



 

 

Na kolejnej podstronie tworzymy quiz, wpisujemy pytania, zaznaczamy prawidłowe 

odpowiedzi, definiujemy, jak długi czas dajemy uczniom na odpowiedź. 

 

 

Aby ukończyć tworzenie testu, klikamy w prawym górnym rogu przycisk „Zakończ”. Ostatnim 

krokiem, jaki musimy wykonać jest zaznaczenie dla jakiej grupy wiekowej test jest skierowany 

(grade, czyli odpowiednik polskiej klasy) oraz wybranie przedmiotu i tematyki testu. 

 



 

 

Całość potwierdzamy przyciskiem ‘Zakończ i Stwórz Test”. 

Po zakończeniu tworzenia testu pojawiają się nam dodatkowe opcje związane z nim. 

 

  

Możemy uruchomić test tak by uczniowie go rozwiązali, możemy zadać rozwiązanie testu na 

zadanie domowe definiując przez jaki okres czasu test ma być aktywny. Ponadto możemy test 

usunąć, poprawić lub utworzyć jego kopię w celu dalszych modyfikacji nie naruszając wersji 

oryginalnej. 



 

 

W celu uruchomienia testu klikamy „Graj na żywo”. Program poprosi nas o zdefiniowanie kilku 

dodatkowych opcji związanych z testem, a następnie wyświetli adres strony internetowej, na 

którą uczniowie powinni się udać oraz unikalny kod, który uczniowie muszą wpisać by uzyskać 

dostęp do testu. 
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