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Na początek 
 
Jak wykorzystać nowe technologie w edukacji?  
 
Wykorzystaj instrukcje krok po kroku i zacznij stosować TIK na swoich lekcjach.  
 
Najważniejsze to zacząć, a potem już we własnym zakresie eksperymentuj, próbuj, testuj i 
wykorzystuj to, co przekłada się na wzrost wiedzy i umiejętności twoich uczniów oraz 
sprawia ci największą przyjemność. 
 
Znajdziesz tu opis najważniejszych narzędzi cyfrowych wykorzystywanych w pracy 
nauczyciela bez względu na poziom i przedmiot nauczania. 
A jeśli chcesz więcej dołącz do jednego z naszych programów szkoleniowych. 
https://aktywnynauczyciel.pl 
 

 
 
 
A teraz bez zbędnych wstępów. Zaczynamy… 
Dobrej edu-zabawy… 
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Tworzenie quizów, testów, formularzy i ankiet on-line 
 

https://nearpod.com/ 
 
Nearpod to kompleksowa platforma do tworzenia interaktywnych lekcji, w ramach których 
nauczyciel może tworzyć i prowadzić zajęcia z wykorzystaniem własnych lub zawartych w 
bibliotece Nearpod materiałów dydaktycznych. W ramach aplikacji Nearpod można 
wykorzystać istniejące lub tworzyć nowe prezentacje, filmy, pytania, quizy, interaktywne 
zadania i inne aktywności wspierające kreatywność i wzmacniające zaangażowanie uczniów.  
Nearpod świetnie sprawdza się w przypadku realizacji zadań w klasie oraz nauczania w 
formie zdalnej.  
 

Rejestracja i logowanie w programie 

1. Wejdź na stronę https://nearpod.com/ i kliknij – Sign up for free w celu założenia 
konta. 

2. Jeśli posiadasz już konto kliknij – Log in i wpisz dane logowania. 
3. Na tej stronie do twoich zajęć mogą też dołączyć uczniowie, wpisując kod dołączenia w 

pole - Join a lesson – Enter code. 
4. Twój kod zostanie automatycznie wygenerowany w momencie, kiedy zakończysz 

przygotowanie zajęć. 
 

 
 
 

Opis podstawowych funkcjonalności (belka z lewej strony) 

1. Kliknij – My library, aby przejść do biblioteki stworzonych zasobów. 
2. Kliknij – Reports, aby przejść do raportów zawierających dane zakończonych 

aktywności. 
3. Kliknij - Nearpod library, aby przejrzeć zasoby znajdujące się w programie (zasoby 

anglojęzyczne). 
4. Kliknij – Teacher Resources, aby przejrzeć listę szkoleń i materiałów wspierających 

pracę w Nearpod. 

http://www.aktywnynauczyciel.pl/
https://nearpod.com/
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Tworzenie zajęć – opis możliwości 

1. Kliknij – Create, aby rozpocząć tworzenie zajęć. 
2. Wybierz – Lessons, aby stworzyć kompletne zajęcia zawierające zawartość w formie 

prezentacji, filmów wideo i aktywności do wykonania. 
3. Wybierz – Videos, aby stworzyć aktywności w formie wideo. 
4. Wybierz – Google Slides, aby stworzyć zawartość przy wykorzystaniu prezentacji 

Google (wymaga zalogowania do konta Google). Możesz też dodać – Dodatek do 
twoich prezentacji Google i wykorzystać Nearpod z poziomu konta Google. 

5. Kliknij – Folder, aby porządkować stworzone zajęcia w folderach. 
 

 
 
 

http://www.aktywnynauczyciel.pl/
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Tworzenie zajęć – Lessons 

1. Kliknij – Create, a następnie – Lessons. 
2. Kliknij – Settings i zmień nazwę swojej lekcji. 
3. Kliknij – Add slide, aby dodać slajd.  
4. Możesz też dodać istniejący obraz .PNG, prezentację .PPT, dokument .PDF klikając – 

Upload files w dolnej części ekranu. 
5. Aby usunąć slajd kliknij – Detele. 
6. Aby skopiować slajd kliknij – Copy – Paste. 

 

 
 
 

Dodawanie slajdów z zawartością (Content) 

 
 
 
1. Kliknij – Slide, aby dodać szablon slajdu, na który możesz wprowadzić własną 

zawartość. 

http://www.aktywnynauczyciel.pl/
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2. Kliknij – Upload files, aby dodać plik z komputera. 
3. Kliknij symbol – Plus, a następnie – Text, aby dodać tekst, Video – film, Image – obraz, 

GIFs – ruchomy obraz w formacie .GIF bezpośrednio z wyszukiwarki Google. 
4. Kliknij – Background, aby wybrać tło. 
5. Kliknij – Layout, aby wybrać układ slajdu. 
6. Kliknij - Audio, aby dodać dźwięk. 
7. Kliknij – Preview, aby zobaczyć podgląd. 
8. Kliknij – Save & Exit, aby zapisać i wyjść. 

 

 
 
 
9. Analogicznie dodajesz kolejne slajdy z zawartością do twojej prezentacji. 
10. Kliknij - Video, aby dodać film. Możesz dodać zawartość z biblioteki Nearpod, serwisu 

YouTube, własnych filmów zgromadzonych w serwisie Nearpod, przekazać film z 
komputera lub miejsca w chmurze. 

11. Kliknij – Web content, aby dodać zawartość z sieci internet. 
12. Kliknij – Nearpod 3D, aby dodać filmy 3D z biblioteki Nearpod. 
13. Kliknij – Simulation, aby dodać gotowe symulacje przydatne na lekcje matematyki, 

fizyki lub chemii. 
14. Kliknij – VR field trip, aby dodać gotowe filmy w technologii wirtualnej rzeczywistości. 
15. Kliknij – BBC video, aby dodać filmy wideo przygotowane przez BBC. 
16. Kliknij – Sway, aby dodać istniejącą prezentację przygotowaną w Microsoft Sway 

(wymaga szkolnego lub prywatnego konta Microsoft). 
17. Kliknij – Slideshow, aby dodać istniejącą prezentację. 
18. Kliknij – Audio, aby dodać dźwięk. 
19. Kliknij – PDF viewer, aby dodać dokument .PDF 
20. Aby zakończyć dodawanie zawartości do twojej prezentacji kliknij – Save & Exit. Wpisz 

nazwę swojej lekcji i wybierz – Grades oznaczający poziom nauczania, oraz - Subject 
oznaczający temat zajęć. 

 

http://www.aktywnynauczyciel.pl/
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Dodawanie aktywności (Activities) 

 

 
 
 
1. To miejsce, w którym możesz zaangażować swoich uczniów do działania poprzez quizy, 

pytania i inne aktywności. Uczniowie mogą w nich uczestniczyć na żywo lub w formie 
pracy domowej. 

2. Kliknij – Time to climb, aby stworzyć aktywność w formie quizu zorganizowaną na 

zasadzie gotowej rywalizacji i fabuły – kto pierwszy na szczycie ten wygrywa       

http://www.aktywnynauczyciel.pl/
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3. Kliknij – Open-ended question, aby wybrać pytanie otwarte. 
4. Kliknij – Matching pairs, aby dodać aktywność w formie łączenia w pary. 
5. Kliknij – Quiz, aby przygotować aktywność w formie quizu. 
6. Kliknij – Flipgrid, aby połączyć się i dodać istniejącą aktywność w aplikacji Flipgrid. 
7. Kliknij – Draw it, aby dodać możliwość rysowania. 
8. Kliknij – Collaborate board, aby udostępnić tablicę do współpracy. 
9. Kliknij – Poll, aby udostępnić formularz ankiety. 
10. Kliknij – Fill in the blanks, aby przygotować aktywność typu uzupełnij luki. 
11. Kliknij – Memory test, aby przygotować aktywność w formie testu pamięciowego. 
 
 

Uruchamianie aktywności 

1. Wszystkie twoje aktywności znajdują się po zalogowaniu w zakładce – My library. 
2. Aby edytować stworzoną aktywność kliknij – Edit. Możesz swobodnie zmieniać 

poszczególne slajdy poprzez przeciągnięcie w inne miejsce. 
3. Aby podejrzeć stworzoną aktywność kliknij – Preview. 
4. Kliknij – Live participation, aby uruchomić aktywność na żywo. W tym trybie nauczyciel 

nadaje tempo wyświetlanej prezentacji. Live participation + Zoom oznacza 
uruchomienie aktywności w programie do wideokonferencji Zoom. 

5. Kliknij – Student paced, aby uruchomić aktywność, w której uczeń sam decyduje o 
tempie prezentacji. To tryb, który może się sprawdzić w przypadku pracy domowej. 

6. System automatycznie wygeneruje kod, który musisz przekazać swoim uczniom. 
Uczniowie dołączają do aktywności wpisując kod na stronie głównej Nearpod w pole - 
Join a lesson – Enter code. 

7. Możesz też udostępnić kod w formie email, w sieciach social media, w formie linku 
oraz bezpośrednio w Google Classroom lub Microsoft Teams. 

8. Wyniki przeprowadzonej aktywności znajdziesz w zakładce - Reports. 
 

 

http://www.aktywnynauczyciel.pl/
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Szybkie tworzenie aktywności bez prezentacji (Quick launch) 

1. Quick launch to tworzenie aktywności ad hoc, które nie zawierają slajdów opisowych 
lub innych materiałów wprowadzających. 

2. Kliknij – Quick launch w prawym górnym rogu ekranu. 
3. Kliknij – Open ended question, aby dodać pytanie otwarte. 
4. Kliknij – Draw it, aby udostępnić ekran do rysowania. 
5. Kliknij – Timer, aby udostępnić zegar. 
6. Kliknij – Collaborate board, aby udostępnić tablicę do współpracy. 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.aktywnynauczyciel.pl/
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Dodawanie dodatku Nearpod do Google Slides 

1. Zaloguj się do swojego konta Google. 
2. Kliknij kropki obrazujące aplikacje w prawym górnym rogu ekranu i wybierz - 

Prezentacje. 
 

 
 
 
3. Kliknij symbol – Plus, aby otworzyć nową prezentację, a następnie wybierz – Dodatki – 

Pobierz dodatki. 
 

 
 
 
 
4. W pole wyszukiwania wpisz – Nearpod. 

http://www.aktywnynauczyciel.pl/
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5. Kliknij – Nearpod for Google Slides i zainstaluj dodatek Nearpod do Prezentacji Google. 
6. W tym momencie możesz już używać aktywności Nearpod bezpośrednio z poziomu 

prezentacji Google. 
 

 
 
 

Wylogowanie 

1. Po zakończonej pracy nie zapomnij o wylogowaniu z aplikacji Nearpod oraz wszystkich 
innych aplikacji, z których korzystasz podczas pracy z Nearpod. 

2. Aby wylogować się z Nearpod kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu ekranu, a 
następnie - Log out. 

http://www.aktywnynauczyciel.pl/
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https://quizizz.com 
 
Quizizz to popularna platforma do przeprowadzania testów i ankiet z możliwością tworzenia 
własnych quizów oraz bogatą bazą zasobów przygotowanych przez nauczycieli różnych 
przedmiotów. 
  

Zakładanie konta i logowanie 

1. Wejdź na stronę https://quizizz.com 
2. Kliknij – Sign up w prawym górnym rogu i wypełnij formularz rejestracyjny. 
3. Jeśli masz już konto kliknij zaloguj i podaj adres e-mail i hasło ustalone w procesie 

rejestracji. 
 

 
 
 

http://www.aktywnynauczyciel.pl/
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Wyszukiwanie quizów przygotowanych przez innych nauczycieli 

1. Na stronie głównej w polu z lupą - Wyszukaj quizy na dowolny temat, wpisz słowo 
kluczowe, którego poszukujesz (np.: jeśli szukasz quizów z matematyki, związanych z 
tabliczką mnożenia, wpisz - tabliczka mnożenia). 

2. Możesz w każdym momencie ponowić wyszukiwanie klikając w górnym menu lupę z 
napisem – Szukaj. 
 

 

 
 
 
 

Uruchamianie quizów 

1. Znajdź i kliknij interesujący quiz. 
2. Możesz uruchomić quiz na żywo, w tym celu kliknij – Rozpocznij quiz na żywo (w tym 

trybie wszyscy uczestnicy pracują w tym samym momencie). 
3. Możesz uruchomić quiz jako pracę domową, w tym celu kliknij - Zadaj pracę domową 

(w tym trybie każdy uczestnik może wykonać zlecone zadanie indywidualnie we 
własnym tempie). 
 

http://www.aktywnynauczyciel.pl/
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Uruchamianie quizów w trybie na żywo 

1. Wybierz interesujący quiz i kliknij – Rozpocznij quiz na żywo. 
2. Wybierz tryb - Zespół, jeśli chcesz podzielić klasę na grupy i przeprowadzić rozgrywkę 

zespołową. 
3. Wybierz tryb - Klasyczny, jeśli każdy z uczniów posiada dostęp do własnego urządzenia 

i chcesz przeprowadzić rozgrywkę indywidualną. 
4. Wybierz tryb - Test, jeśli każdy z uczniów posiada dostęp do własnego urządzenia i 

chcesz przeprowadzić rozgrywkę indywidualną oraz dokonać szczegółowej analizy 
wyników każdego gracza (wymaga logowania). 
 

 
 
5. Kliknij – Kontynuuj (w tym momencie zostanie wygenerowany kod gry, który musisz 

przekazać graczom). 

http://www.aktywnynauczyciel.pl/
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6. W przypadku pracy zdalnej możesz też wygenerować link do gry i udostępnić go 
uczestnikom na czacie. 

7. W momencie kiedy wszyscy dołączą do gry kliknij – Rozpocznij (gra jest rozpoczęta). 
 

 
 
 

Dołączanie do rozgrywki przez graczy 

1. Aby wpisać kod gry, a tym samym do niej dołączyć, gracze na stronie głównej 
programu klikają – Enter code (wpisz kod dołączenia). 

2. Opcjonalnie gracze mogą wejść na stronę internetową https://quizizz.com/join  lub 
https://joinmyquiz.com lub kliknąć udostępniony link. 

3. Gracze wpisują kod gry i klikają – Dołącz,  a następnie podają nazwę lub swoje imię i 
klikają – Start. 

4. Gra rozpocznie się w momencie uruchomienia jej przez nauczyciela. 
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Analiza wyników 

1. Po zakończonej rozgrywce możesz przeanalizować wyniki gry. 
2. Dostępny jest wynik procentowy lub punktowy (możesz też analizować wiele 

dodatkowych elementów, takich jak szybkość odpowiedzi na pytania lub trudność 
pytań). 

3. Wyniki dla wszystkich quizów, także tych realizowanych w trybie pracy domowej, 
znajdziesz na belce z lewej strony klikając opcję – Raporty. 

 
 
 

Tworzenie własnych quizów – samodzielne tworzenie pytań 

1. Kliknij przycisk – Utwórz, znajdujący się na belce z lewej strony. 
2. Możesz wybrać opcję – Quiz, aby utworzyć quiz lub ankietę. 
3. Możesz wybrać opcję – Lekcja, aby wybrać możliwość tworzenia slajdów z zawartością, 

których częścią mogą być pytania w formie quizu. 
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4. Wybierz – Quiz, a następnie wpisz jego nazwę oraz wybierz zakres tematyczny. 
 

 
 
 
5. Wybierz odpowiedni rodzaj pytania, który chcesz dodać do swojego quizu. 

 

 
 
6. Wielokrotny wybór - to możliwość zaznaczenia przez gracza jednej poprawnej 

odpowiedzi. Twój quiz w tej opcji może mieć max 5 odpowiedzi, z których prawidłową 
zaznacz zielonym przyciskiem po lewej stronie wpisanej odpowiedzi.  
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7. Pole wyboru - to możliwość zaznaczenia przez gracza wielu poprawnych odpowiedzi, z 

których prawidłowe zaznacz zielonym przyciskiem po lewej stronie wpisanej 
odpowiedzi. 

8. Wypełnij puste miejsce – to pytanie otwarte, w którym uczeń może wpisać dowolną 
odpowiedź z poziomu klawiatury swojego komputera. Aby pytanie było 
samosprawdzalne w trakcie jego tworzenia wpisz prawidłową odpowiedź oraz 
ewentualne alternatywne odpowiedzi. 

9. Do każdego pytania możesz ustawić czas, który uczeń będzie miał na odpowiedź, kliknij 
- Zapisz i dodaj kolejne pytanie. 

10. Po zakończeniu edycji kliknij – Gotowe, w prawym górnym rogu. 
11. Na zakończenie dodaj obrazek wyróżniający, wybierz ustawienia prywatności (twój 

quiz może być prywatny tylko dla ciebie lub publiczny, wtedy każdy go znajdzie poprzez 
pole wyszukiwania) i zaznacz przedział w odniesieniu do klas 1 – 12, dla których 
przeznaczony jest quiz. 

12. Twój quiz jest gotowy, znajdziesz go na belce z lewej strony – Moja biblioteka. 
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Tworzenie własnych quizów – tworzenie pytań w opcji Teleport 

1. Kliknij przycisk – Utwórz, znajdujący się na belce z lewej strony, a następnie - Quiz. 
2. Wpisz nazwę oraz wybierz zakres tematyczny. 
3. Wybierz przycisk - Teleport. 
4. Wpisz słowo kluczowe w zakresie, którego chcesz przeszukiwać quizy stworzone przez 

innych nauczycieli. 
5. Wybierz dowolny quiz z listy i kliknij – Dodaj, przy pytaniach, które chcesz wykorzystać. 
6. Wybrane pytania automatycznie pojawią się w twoim quizie. 

 

  

 
Edycja quizów 

1. Każdy quiz (dotyczy to też quizów innych nauczycieli) możesz edytować, zmieniając 
ilość pytań, prawidłowe odpowiedzi lub czas przeznaczony na odpowiedź. 

2. W tym celu otwórz wybrany quiz i kliknij – Copy and edit. 
3. Edycja quizu odbywa się tak samo, jak tworzenie od podstaw nowego quizu. 
4. Po zakończeniu edycji kliknij – Gotowe w prawym górnym rogu. 
5. Na zakończenie dodaj obrazek wyróżniający i zaznacz przedział w odniesieniu do klas 1 

– 12, dla których przeznaczony jest quiz. 
6. Twój quiz jest gotowy, znajdziesz go na belce z lewej strony – Moja Biblioteka. 
 
 

Wylogowanie 

1. Po zakończonej pracy wyloguj się z programu. 
2. Przycisk - Wyloguj znajdziesz na belce z lewej strony ekranu.  
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