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NARZĘDZIA NAUCZYCIELA I UCZNIA 
 

QR kody 

Zanim przejdziemy do konkretnych programów, musimy się uzbroić w jedno przydatne narzędzie. Czy 

znają Państwo kody QR? Te, dla niektórych tajemnicze kwadraty, to prosty sposób na szybkie 

zakodowanie i odkodowanie informacji, na przykład adresu strony internetowej. Dzięki temu unikamy 

ewentualnych błędów, które mogą powstać przy ręcznym przepisywaniu adresów (często długich i 

nieoczywistych). Kody QR mają też szersze zastosowanie – mogą np. ukrywać teksty i obrazy. Aby móc 

z nich korzystać, potrzebujemy jednak czytnika w postaci odpowiedniej aplikacji na smartfon. 

Instalujemy je w swoich telefonach lub tabletach. Wybieramy oczywiście jedną z bezpłatnych aplikacji. 

Moja ulubiona to QR Scanner. 

użytkownicy telefonów z Androidem urządzenia Apple          Teraz możemy już odczytywać kody QR. 

 

      

 

QR kody to najlepszy sposób udostępniania materiałów naszym uczniom. Zakodować możemy tekst, 

obraz, link, zadania dla podopiecznych. Nie musimy dyktować, drukować długich linków. Do 

generowania proponuję użyć aplikacji generator kodów online: https://www.qr-online.pl/ . Aby 

wygenerować kod, wchodzimy na stronę programu, wklejamy link do okna i wybieramy opcję generuj 

kod QR. Mamy o wyboru kilka plików graficznych. Bardzo użyteczna jest możliwość pobrania pliku pdf 

z 12 kodami na stronę. Wystarczy wydrukować, skserować i pociąć. Mamy kod dla każdego ucznia. 

Warto posługiwać się tą technologią, ponieważ coraz więcej pomocy edukacyjnych jest 

udostępnianych w ten sposób.  

         

 

https://www.qr-online.pl/
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Google 

Jest pewna aplikacja, bez której trudno wyobrazić sobie edukację przy pomocy TIK  - chodzi o Google. 

Tym razem jednak nie będziemy zajmować się tą aplikacją, która bywa wykorzystywana najczęściej, 

czyli wyszukiwarką, a skupimy się na koncie, które możemy w serwisie założyć. Daje ono sporo 

możliwości, z których dla nauczyciela  najistotniejsze są: 

1.15 GB miejsca na dane – zdjęcia, filmy, prezentacje, nagrania… Wszystko w jednym miejscu i 

dostępne z każdego komputera podłączonego do Internetu, nie musimy nosić pendrive’ów czy płyt 

CD/DVD. Materiały możemy gromadzić stopniowo i wykorzystywać na lekcjach.  

2. Możliwość pracy w pakiecie biurowym Google. To odpowiednik pakietu MS Office, ma jednak tę 

wyższość, że uczniowie mogą zdalnie wspólnie pracować np. nad prezentacją. Ale najcenniejsze mogą 

okazać się formularze – pozwalają tworzyć proste ankiety, pomagają w ewaluacji. 

Logujemy się do konta Google i wchodzimy w dysk. Na dysku Google możemy przechowywać nasze 

dokumenty w dowolnym formacie. Zawartość dokumentu możemy obejrzeć bez konieczności 

otwierania go. Klikamy na dokumencie prawym przyciskiem myszy. Plik możemy obejrzeć (podgląd) 

lub otworzyć w dokumentach Google. Olbrzymią zaletą jest fakt, że nie musimy mieć zainstalowanego 

komercyjnego oprogramowania, by edytować plik. Jeśli otworzymy go w dokumentach Google, 

możemy go zapisać na dysku naszego komputera, zarówno w formacie Word, jak i otwartym formacie 

dokumentów Google.  

Opcja udostępnij pozwala innym użytkownikom na przeglądanie pliku lub edytowanie go w zależności 

od tego, jakie uprawnienia im przyznamy. Możemy wysłać zainteresowanym osobom link, który będzie 

je odnosił bezpośrednio do naszego dokumentu. W ten sposób możemy zorganizować pracę 

zespołową kilku użytkowników z jednym dokumentem.   

3. Łatwość logowania się do większości serwisów mających opcję: Zaloguj z Google/Gmail. 

Pewnym ograniczeniem w korzystaniu z konta Google przez uczniów jest fakt, że do jego założenia w 

naszym kraju wymagane jest ukończenie 16 lat. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by konto założył 

uczniowi jego rodzic (w ostateczności nauczyciel) i po prostu udostępnił mu login i hasło. 

Korzyści z posiadania konta Google są dość oczywiste: 

 dla nauczyciela: wszystkie materiały ma w jednym miejscu, może otworzyć każdy plik w 

każdym formacie bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, dokumenty 

na dysku można także edytować, mieć do nich dostęp offline; można zorganizować pracę 

grupową online uczniów po lekcjach 

 dla ucznia: otrzymuje od razu informację zwrotną, może zobaczyć komentarz do błędnych 

odpowiedzi lub wskazówki, jak pracować dalej, może wielokrotnie rozwiązywać to samo 

zadanie; nie musi wychodzić z domu, by współpracować z kolegami w zespole, a także ma te 

same  korzyści techniczne, co nauczyciel 
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Generator krzyżówek online 

 

 

Każdy nauczyciel korzysta z krzyżówek i wykreślanek. Generator krzyżówek online pozwala na ich 

szybkie i sprawne tworzenie. Program dostępny jest pod adresem: 

https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php . Autorzy umieścili krótki samouczek. Wpiszmy w 

generatorze na próbę hasło: Mickiewicz. W oknie opisów pojawiły się 3 gotowe propozycje, z tym, że 

tylko jedną z nich możemy uznać za sensowną. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy wpisali 

swój własny opis.  W ten sposób możemy szybko stworzyć krzyżówkę, którą teraz wystarczy 

wygenerować. Wybieramy przycisk Wylosuj hasła i opisy w języku polskim. Przechodzimy do kroku 2., 

gdzie wpisujemy tytuł krzyżówki, a następnie wybieramy Pobierz krzyżówkę pdf.  – otrzymamy wersję 

dla ucznia. Następnie klikamy opcję Pobierz rozwiązaną krzyżówkę pdf. – otrzymamy wersję z 

rozwiązaniami. Na podstawie przygotowanej krzyżówki łatwo stworzyć wykreślankę.  Wystarczy 

wybrać opcję Pobierz wykreślankę pdf. Równie łatwo możemy tworzyć krzyżówki obrazkowe. Z opcji 

dostępnych u góry programu wybieramy Krzyżówki obrazkowe. W kroku pierwszym wskazujemy język, 

wpisujemy hasło: mama i klikamy poniżej. Pojawi się przykładowy obraz i strzałki, dzięki którym 

możemy przejrzeć inne grafiki. Wystarczy wskazać jeden z nich. W ten sposób tworzymy całą krzyżówkę 

i pobieramy ją tak, jak było to opisane powyżej.  

Korzyści dla nauczyciela: 

 prostota obsługi 

 szybkość tworzenia 

 generowanie krzyżówek i wykreślanek na podstawie tych samych haseł 

 automatycznie generowane opisy lub obrazki w krzyżówce obrazkowej 

 

 

Wheel decide 

 

https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php
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Poznajmy teraz dwie  aplikacje, które mogą nam ułatwić prowadzenie lekcji. Wheel decide, to prosty 

program, z którego ucieszą się nauczyciele stosujący techniki oceniania kształtującego. Wheel decide 

pozwala na losowy wybór. Wchodzimy na stronę https://wheeldecide.com/. Przechodzimy do listy 

Wheel builder. Tworzymy listę uczniów wpisując numery lub nazwiska. Nadajemy kołu nową nazwę i 

zatwierdzamy zmiany, wybierając: Apply wheel changes. Od tej pory po zalogowaniu się na stronę 

będziemy mieli do dyspozycji koło, dzięki któremu będziemy mogli losowo wybierać uczniów. 

Oczywiście w ten sam sposób możemy losować zadania, postaci, daty. 

 

Online stopwatch 

 

Wszyscy, którzy często organizują pracę w grupach, docenią z pewnością stronę internetową 

https://www.online-stopwatch.com. Mamy tu do wyboru kilkadziesiąt rodzajów zegarów do 

odmierzania upływającego czasu. Wybieramy egg timer. Jeśli chcemy ustawić czas pracy grupy, np. na 

dziesięć minut wybieramy cyfrę 1 i trzy razy zero. Klikamy przycisk start i widzimy już wizualizację 

upływającego czasu. Na tej stronie możemy także ustawić listę do losowego wybierania uczniów. 

Wybieramy umieszczony w prawym rogu przycisk: Random Name Pickers, następnie symbol zębatego 

kółka. Pojawia się panel, w którym możemy zdefiniować listę imienną lub numeryczną. Zapisujemy 

naszą listę. Aby móc z niej wielokrotnie korzystać, musimy dodać ją do zakładek naszej przeglądarki. 

 

Trimino 

 

Technologie internetowe pozwalają nam na przygotowanie atrakcyjnych zadań dla uczniów, które nie 

wymagają użycia komputerów czy tabletów w czasie lekcji. Taką aplikacją jest Trimino. To rodzaj 

„układanki”, którą możemy wykorzystać do utrwalania wiedzy: dat, postaci historycznych, twórców i 

ich dzieł, postaci literackich.  

https://wheeldecide.com/
https://www.online-stopwatch.com/
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Aplikacja znajduje się pod adresem http://paul-matthies.de/Schule/Trimino.php . W oknie Trimino – 

generator wybieramy figurę, która będą układali nasi uczniowie: trójkąt (9 części), gwiazdę (12 części), 

lub sześciokąt (24 części). Następnie klikamy przycisk: wprowadź dane (begriffe eingeben) i wpisujemy 

pary wyrazów, które będą ze sobą zestawiane w układanych figurach. Na koniec wybieramy przycisk: 

utwórz trimino (trimino erstellen). Program generuje plik pdf z naszym trimino. Możemy go 

wydrukować lub zapisać na dysku komputera.  Możemy także ułożyć trimino obrazkowe – szczególnie 

przydatne w edukacji wczesnoszkolnej. Wystarczy wybrać opcję: przeglądaj i wybrać grafiki z dysku 

naszego komputera. Teraz wystarczy pociąć wydruk na części i już możemy planować ciekawe zadanie 

na lekcję. 

 

UCZENIE SIĘ 
 

Quizlet 

 

Quizlet to aplikacja ułatwiająca uczenie się. Dostępna jest oczywiście w wersji na telefony komórkowe. 

Do aplikacji możemy się zalogować poprzez konto Google lub Facebook: https://quizlet.com/pl . 

Program jest opisany jako platforma do nauki słówek z języków obcych, ale ma o wiele szersze 

zastosowanie. Można za jego pomocą uczyć się terminów, definicji, dat, jednostek fizycznych. Możemy 

zalogować się na konto nauczyciela i przygotowywać fiszki dla swoich uczniów. Równie dobrze aplikacja 

może służyć do samodzielnej nauki. Sami możemy sobie przygotować zestawy powtórkowe i na ich 

podstawie utrwalać materiał. Nauczyciele mogą też stworzyć wirtualną klasę, wysłać  uczniom kod 

aktywacyjny i obserwować postępy swoich uczniów. 

W programie tworzymy swoje konto. Logujemy się do niego poprzez konto Google. Wybieramy 

przycisk Stwórz. Wpisujemy pary: pytanie i odpowiedź, program sam utworzy wszystkie formy uczenia 

się: Fiszki, Ucz się, Test, Dopasowania, Grawitacja. Uczniowie korzystający z programu twierdzą, że po 

przejściu przez wszystkie tryby, nie muszą się już uczyć materiału na pamięć.  Uwaga! Aby uczniowie 

mogli korzystać z aplikacji muszą mieć założone swoje konta.  

 

 

 

 

 

http://paul-matthies.de/Schule/Trimino.php
https://quizlet.com/pl
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Learning apps 

 

LearningApps to platforma internetowa pozwalająca nauczycielom konstruować zadania interaktywne 

różnych typów. Ponieważ serwis ma już swoje lata, nie spodziewajmy się tu fajerwerków graficznych. 

Jego niewątpliwą zaletą jest natomiast duża biblioteka gotowych zadań (czyli modułów, używając 

terminologii LearningApps), które mogą stanowić też punkt wyjścia do tworzenia własnych. Program 

wymaga założenia własnego konta: https://learningapps.org . Jest bardzo prosty i intuicyjny. Zawiera 

kilkanaście gotowych szablonów do tworzenia aplikacji oraz wyszukiwarkę. Możemy w nim znaleźć 

dziesiątki gotowych zadań. Jeśli tylko twórca wyraził zgodę, możemy je także edytować,  dostosowując 

do własnych potrzeb. Uwaga na marginesie, program sam tworzy QR kod z dostępem do zadania. 

Korzyści dla nauczyciela: 

 aplikacje do każdego przedmiotu 

 łatwe, intuicyjne tworzenie 

 bogata biblioteka gotowych aplikacji 

 możliwość edytowania programów 

 łatwe udostępnianie 

Korzyści dla ucznia: 

 interaktywne aplikacje 

 natychmiastowa informacja zwrotna 

 możliwość wielokrotnego rozwiązywania zadania do chwili uzyskania satysfakcjonującego 

wyniku 

 dobra zabawa 

 

Padlet 

 

https://learningapps.org/
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Czas na program, który pozwoli naszym podopiecznym prezentować swoje zadania lub będzie 

miejscem do pracy grupowej.  Padlet to internetowy odpowiednik tablicy korkowej. Logujemy się na 

stronę www.padlet.com .Tworzymy konto, oczywiście logując się przez  Google. Klikamy przycisk Zrób 

padlet, a następnie decydujemy, który układ prezentowanych później notatek, będzie nam najbardziej 

odpowiadał. Po wybraniu przycisku Wybierz program utworzymy „tablicę” do umieszczania notatek. 

Pojawia się okno, w którym możemy zatytułować naszą tablicę, dodać opis, zmienić jej tło.  

Jeśli chcemy wykorzystać nasz padlet do pracy grupowej watro zaznaczyć opcję Atrybucja, dzięki której 

pod umieszczanymi na padlecie notatkami będą umieszczane imiona osób umieszczających wpisy. 

Zaznaczenie opcji Komentarze oraz Reakcje pozwala innym osobom na umieszczanie pod notatkami 

komentarzy i ich ocenę poprzez głosowanie. Opcja Udostępnij pozwala nam zdecydować, czy 

utworzona tablica będzie widoczna dla wszystkich, czy też będziemy chronili ją hasłem. Teraz wystarczy 

dwukrotnie kliknąć w dowolnym miejscu naszej tablicy lub użyć przycisku z plusem w prawym dolnym 

rogu, by utworzyć wpis. Oczywiście w każdej notatce możemy umieścić materiał graficzny, link 

odsyłający nas do innych stron, wyszukiwać materiały poprzez Google bezpośrednio z okna notatki. Do 

wpisów możemy dodać notatki głosowe, film, zdjęcia z kamery komputera. 

Uwaga! Darmowa wersja programu ogranicza ilość tworzonych tablic.  

Korzyści dla nauczyciela: 

 łatwe organizowanie pracy grupowej uczniów 

 widoczna informacja o autorach poszczególnych wpisów 

 możliwość zaprezentowania w jednym miejscu wyników pracy całej grupy 

Korzyści dla ucznia: 

 praca bezkosztowa 

 możliwość dodawania przez uczniów materiałów graficznych 

 możliwość wglądu do pracy innych uczniów 

 

APLIKACJE DO TESTOWANIA/QUIZÓW 
 

Quizziz 

 

Czas na aplikację którą możemy wykorzystać do powtarzania materiału poprzez grywalizację. 

Przeprowadzając testy na komputerach czy uczniowskich smartfonach, unikamy konieczności 

http://www.padlet.com/
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pracochłonnego sprawdzania prac w domu, dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas. Dodatkowo, 

uczniowie mogą skorzystać ze swoich ukochanych telefonów. W przeglądarce wpisujemy adres: 

https://quizizz.com/. Na stronie głównej programu logujemy się przy użyciu konta Google. 

Wybieramy rodzaj profilu – nauczyciel (Teacher). Uzupełniamy formularz o nasz nick, kraj pochodzenia 

i dodajemy szkołę. Na głównej stronie programu możemy: wyszukać już istniejące quizy, lub utworzyć 

własne. Aby stworzyć własny quiz, klikamy na Stwórz swój własny test. W pierwszym okienku nadajemy 

quizowi tytuł, dodajemy obrazek tytułowy, wybieramy język oraz opcję, czy chcemy udostępnić quiz 

użytkownikom serwisu, czy uczynić prywatnym (wszystkie te opcje można później edytować). 

Następnie rozpoczynamy pracę w edytorze. W głównym polu wpisujemy pytanie – po prawej stronie 

mamy jego podgląd, pola poniżej to cztery możliwe odpowiedzi. Po wpisaniu wszystkich odpowiedzi 

klikamy przy poprawnej w przycisk Poprawna, aby nadać jej właściwy status. Pytanie i odpowiedzi 

możemy również wzbogacić o grafikę, klikając w pole Obraz. Kolejne pytanie dodajemy, klikając 

przycisk Utwórz nowe pytanie lub znak „+”. Tworzenie quizu możemy zakończyć, klikając przycisk 

Zakończ. 

Korzyści ze stosowania Quizziz: 

 prosty, intuicyjny interfejs 

 przejrzyste raporty z indywidualnymi wynikami uczniów 

 jeżeli każdy uczeń ma dostęp do telefonu czy tabletu, urządzenie może być wykorzystywane 

jako narzędzie elektronicznych, automatycznie sprawdzających się testów 

 dość duża biblioteka gotowych testów autorstwa użytkowników (aczkolwiek trzeba pamiętać, 

że bywają one różnej jakości) 

 

Kahoot 

 

Na koniec bardzo lubiany przez uczniów Kahoot! – serwis pozwalający na tworzenie testów wyboru, w 

których uczniowie mogą ponownie korzystać ze swoich ulubionych smartfonów. Logujemy się na 

stronie programu: https://kahoot.com . Po wybraniu zakładki Kahoots możemy wyszukać quizy lub 

stworzyć własne: Create. Mamy do wyboru pytania typu: prawda/fałsz lub jednokrotnego wyboru.  

Korzyści: 

 łatwość tworzenia quizów 

 możliwość podglądu całej rozgrywki z punktu widzenia zarówno nauczyciela, jak i ucznia 

 statystyka wyświetlana po każdym pytaniu, pokazująca stosunek udzielanych przez uczniów 

odpowiedzi 

https://quizizz.com/
https://kahoot.com/
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 prosty, intuicyjny interfejs 

 przejrzyste raporty z indywidualnymi wynikami uczniów 

 jeżeli każdy uczeń ma dostęp do telefonu czy tabletu, urządzenie może być wykorzystywane 

jako narzędzie elektronicznych, automatycznie sprawdzających się testów 

 dość duża biblioteka gotowych testów autorstwa użytkowników (aczkolwiek trzeba pamiętać, 

że bywają one różnej jakości) 
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