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VOCAROO- VOCAROO.COM 

• Vocaroo to bezpłatna usługa, nie wymagająca rejestracji, która 

umożliwia użytkownikom tworzenie nagrań dźwiękowych. Gotowe 

nagranie można osadzić na swojej stronie. 

 

• Wchodzimy na stronę: http://vocaroo.com 

• Naciskamy przycisk Click to Record i nagrywamy głos, piosenkę, 

komentarz, i.t.p. 





 
 
KIEDY SKOŃCZYMY NAGRYWANIE, KLIKAMY 
PRZYCISK STOP TO RECORD. 
MAMY DO WYBORU DWIE MOŻLIWOŚCI: 
- LISTEN - ODSŁUCHANIA NAGRANEGO DŹWIĘKU 
- RETRY - PONOWNEGO NAGRANIA 
 



 
JEŚLI JESTEŚMY ZADOWOLENI ZE SWOJEGO 
NAGRANIE KLIKAMY SAVE. 
POJAWIA SIĘ OKNO Z RÓŻNYMI OPCJAMI 
POBIERANIA: MOŻNA POBRAĆ LINK LUB 
WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ MAILEM.  



MOŻNA TEŻ SKOPIOWAĆ KOD EMBED, ABY 
UMIEŚCIĆ WIADOMOŚĆ NA STRONIE LUB 
BLOGU. MOŻNA TAKŻE USUNĄĆ NAGRANIE.  



 
 
CIEKAWĄ PROPOZYCJĄ JEST MOŻLIWOŚĆ 
UMIESZCZENIA NA STRONIE LUB BLOGU 
WIDGETU PROGRAMU, POZWALAJĄCEGO 
BEZPOŚREDNIO NA NASZEJ STRONIE 
NAGRYWANIE I ODTWARZANIE WŁASNEGO 
GŁOSU. WYSTARCZY POBRAĆ I WKLEIĆ KOD 
EMBED. 



QUIZZIZZ- QUIZY ON-LINE 
 



 
OPIS NARZĘDZIA:  
 
QUIZIZZ JEST PLATFORMĄ INTERNETOWĄ DAJĄCĄ MOŻLIWOŚĆ 
TWORZENIA WŁASNYCH QUIZÓW ORAZ KORZYSTANIA Z JUŻ 
ISTNIEJĄCYCH. QUIZY MOŻNA PRZEPROWADZIĆ PODCZAS 
LEKCJI, BĄDŹ ZADAWAĆ UCZNIOM W RAMACH SAMODZIELNEGO 
PRZYGOTOWYWANIA ICH DO ZAJĘĆ. ABY PRZEPROWADZIĆ 
QUIZ, WYSTARCZY UDOSTĘPNIĆ UCZNIOM LINK. DUŻĄ ZALETĄ 
QUIZIZZ JEST TO, ŻE MOŻE ON BYĆ ROZWIĄZANY 
RÓWNOCZEŚNIE PRZEZ KAŻDEGO UCZNIA INDYWIDUALNIE NA 
KĄZDYM URZĄDZENIU ELETORNICZYM MAJĄCYM DOSTĘP DO 
INTERNETU. QUIZY MOGĄ BYĆ NARZĘDZIEM DO 
WPROWADZANIA NOWYCH TEMATÓW, BĄDŹ TEŻ SPOSOBEM NA 
SPRAWDZENIE WIEDZY JUŻ ZDOBYTEJ PRZEZ UCZNIÓW, JAKO 
TESTY WIEDZY. 

 



• Co wyróżnia to narzędzie: 

• daje możliwość tworzenia swoich quizów dopasowanych do potrzeb 

• umożliwia korzystanie z zasobów gotowych quizów, udostępnianych przez innych 

użytkowników, 

• uatrakcyjnia lekcję, 

• obiektywnie mierzy wiedzę uczniów ,bądź wprowadza w nowy temat, 

• możliwość losowej kolejności pytań dla każdego uczestnika, 

• czas na odpowiedź zależy od naszych preferencji, do każdego pytanie można go 

dostosować biorąc pod uwagę wiedzę i umiejętności uczestników, 

• uczestnik gry widzi na swoim ekranie swoje wyniki (liczba poprawnych i błędnych 

odpowiedzi), 

• czas odmierzany jest przez zabawny awatar, 

• po każdej odpowiedzi generowane są śmieszne memy. 



 
 
JAK PRACOWAĆ Z NARZĘDZIEM? 
ABY STWORZYĆ SWÓJ QUIZ ON-LINE, NAJPIERW NALEŻY WEJŚĆ NA STRONĘ 
GŁÓWNĄ PLATFORMY HTTPS://QUIZIZZ.COM. STRONA TA JEST W JĘZYKU 
ANGIELSKIM. JEDNAK PO ZALOGOWANIU SIĘ I WYPEŁNIENIU 
PODSTAWOWYCH DANYCH, JĘZYK NA STRONIE AUTOMATYCZNIE ZMIENIA SIĘ 
NA POLSKI. 

 
W CELU ROZPOCZĘCIA PRACY NALEŻY NAJPIERW ZAREJESTROWAĆ SIĘ, 
WYBIERAMY GET STARTED, A NASTĘPNIE WYPEŁNIAMY KOLEJNO POLA: E-
MAIL, IMIĘ, NAZWISKO, KRAJ, KOD POCZTOWY, ORGANIZACJĘ, W KTÓREJ 
PRACUJEMY. 
 
PO WEJŚCIU DO APLIKACJI MOŻNA SKORZYSTAĆ Z WYSZUKIWARKI 
GOTOWYCH QUIZÓW. W TEN SPOSÓB MOŻNA SKORZYSTAĆ Z GOTOWYCH 
ZASOBÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW. MOŻNA 
RÓWNIEŻ TWORZYĆ WŁASNE KOLEKCJE, ORGANIZUJĄC SWOJE TESTY NP. 
ZE WZGLĘDU NA TEMATYKĘ, CZY DODAJĄC ZNALEZIONE ZASOBY. 

quizzizz.com


Jeśli chcemy stworzyć swój autorski quiz naciskamy przycisk CREATE. 

 

• Tworząc swój quiz, możemy sami decydować o tym w jaki sposób 

wyglądają pytania, jak również o tym ile czasu na odpowiedź mają 

użytkownicy. Do pytania możemy dodawać podpowiedź, którą może 

być np. zdjęcie (pamiętamy o wykorzystaniu zdjęć zgodnie z prawem, 

można wykorzystywać platformy ze zdjęciami oferującymi pliki z tzw. 

wolnych zasobów). 

 

• W gotowy quiz można zagrać samemu, grupowo, indywidualnie lub 

zadać jako zadanie domowe każdemu z uczniów. 



• Po rozwiązaniu quizu, nauczyciel (twórca) ma dostęp do indywidualnych 

wyników każdego ucznia (w zakładce RAPORTY). Dane te można pobrać w 

formie tabelki otwieranej w Exelu. Informacje jakie będą dla nas widoczne, 

to: ile osób brało udział w quizie, jaka była poprawność odpowiedzi, który 

uczeń które zadanie rozwiązał dobrze, a które źle. Na podstawie tych 

wyników można wystawić uczniowi ocenę zgodnie z kryteriami 

obowiązującymi na danym przedmiocie. 

 

• Jeśli quiz ma nam posłużyć za test wiedzy, przydatna jest także możliwość 

losowego doboru pytań. Wówczas kolejność wyświetlanych pytań u każdego 

uczestnika jest inna, a szansa współpracy maleje. 



STRONA STARTOWA PO ZALOGOWANIU 



• Pomocne przy poznawaniu narzędzia 

 

• Tutorial, który krok po kroku tłumaczy jak poruszać się po platformie 

Quizziz: 

tutorial quizzizz 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=tutorial+quizziz+polski
https://www.youtube.com/results?search_query=tutorial+quizziz+polski


NEARPOD 

• Nearpod to platforma edukacyjna, która pozwala stworzyć 

interaktywną aktywność lub całą lekcję i na wielu urządzeniach w 

klasie wyświetlać treści nauczyciela i uczniów oraz w czasie 

rzeczywistym widzieć pracę uczniów nad zadaniem. ... Jest to bardzo 

wygodne narzędzie dla nauczyciela. 

 



JAK KORZYSTAĆ Z NEARPOD? 

• http://konferencje.frse.org.pl/img/default/Mfile/file/3934/5.2%20K.Polak

_Nearpod.pdf 

 

http://konferencje.frse.org.pl/img/default/Mfile/file/3934/5.2 K.Polak_Nearpod.pdf
http://konferencje.frse.org.pl/img/default/Mfile/file/3934/5.2 K.Polak_Nearpod.pdf
http://konferencje.frse.org.pl/img/default/Mfile/file/3934/5.2 K.Polak_Nearpod.pdf




A SOUND STORY- ESL WRITING 
 

Lekcja z wykorzystaniem pliku youtube, nauka czasów gramatycznych, 

pobudzanie wyobraźni uczniów 

https://www.youtube.com/watch?v=D_cnxFGaBy4&t=4s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D_cnxFGaBy4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=D_cnxFGaBy4&t=4s


SOCRATIVE 

Narzędzie do testów online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem smartfonów/tabletów/pc. Nauczyciel po założeniu konta (na Socrative Teacher) może 

układać testy wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz lub ankiety. Może też np. zadawać pytania na podsumowanie lekcji (tzw. exit-ticket, np. „podaj w skali 1–10, 

jak dobrze zrozumiałeś dzisiejsze zajęcia” 

 

Uczniowie instalują w smartfonach apkę Socrative Student. Na PC można używać Socrative w przeglądarce WWW. Wyniki testów są wyświetlane w formie 

wykresu na ekranie. Można też pobrać raport w arkuszu kalkulacyjnym, a także dzielić się testami z innymi nauczycielami. 

 

W wersji bezpłatnej można podzielić uczestników na maksymalnie 10 drużyn (jednocześnie w quizie może brać udział do 50 osób), a następnie przeprowadzić 

zawody między drużynami (zalecana: Space Race). 

 

Nauczyciel może np. 

 

zorganizować głosowanie, test, ankietę lub edukacyjną grę z całą klasą (laptopy, smartfony, tablety), 

pracować z laptopem i mieć podgląd wszystkich wyników, 

otrzymywać informację zwrotną na temat poziomu zrozumienia lekcji. 



PADLET  

• Padlet jest wirtualną tablicą . Głównym  jej zadaniem możliwość gromadzenia w jednym miejscu różnego rodzaju materiałów cyfrowych w ramach tematu 

określonego przez prowadzącego. Strona posiada polską wersję językową i wymaga rejestracji użytkownika. 

 

• Padlet jest stroną częściowo płatną. 

 

• W wersji podstawowej padlet jest bezpłatny dla użytkownika, jednakże z ograniczeniami dotyczącymi liczby tworzonych padletów, ustawieniami 

prywatności, miejscem na dysku i możliwością zarządzania dostępem dla innych. 

 

• W wersji edukacyjnej istnieje możliwość wykupienia abonamentu dla szkoły: 

 

• (1499$) – wersja z nieograniczoną liczbą nauczycieli i kont dla uczniów, 

• (99$) – plan roczny dla nauczyciela z możliwością tworzenia nielimitowanej liczby kont dla uczniów, lub w wersji płatnej miesięcznie (12$/miesiąc) 



• Gdzie możemy wykorzystać: 

 

• tworzenie cyfrowych zasobów na różne tematy, 

• miejsce dyskusji, wspólnych opowiadań 

• tworzenie „burzy mózgów”, prostych konkursów, otrzymywania informacji zwrotnej. 

• Działania na stronie i w aplikacji 

 

• Tworzenie konta użytkownika, obsługa strony 

• Tworzenie padletu (tablicy) 

• Dzielenie się padletem 

• Wyszukiwanie padletów 

• Jak to zrobić ? 

 

• Tworzenie konta użytkownika 

• Wejdź na stronę: www.padlet.com 



Na stronie głównej w prawym górnym rogu wybierz z 

menu: ZALOGUJ SIĘ lub jeśli jeszcze nie posiadasz 

konta to załóż nowe. Rejestrując się na padlecie masz 

możliwość połączyć to konto z kontem  Google lub 

Facebooku. 

 

W momencie zalogowania się użytkownik przechodzi do 

głównej strony (dashboard) gdzie może tworzyć tablice 

(padlety), dołączyć do innych tablic, przeglądać 

przykładowe padlety. 

 

W prawym górnym rogu strony istnieje możliwość 

zarządzania kontem użytkownika (ustawienia profilu, 

statystyki) 

 

  

 

W menu po lewej stronie: mamy możliwość kontrolowania 

zawartości własnej tablicy i przeglądania padletów które 

zrobiliśmy, polubiliśmy, których jesteśmy współtwórcami. 

 

  



Tworzenie padletu. 

 

 

Tworzenie padletu jest bardzo proste i intuicyjne. Z 

górnego menu wybieramy przycisk: Zrób padlet i 

przystępujemy do określania parametrów naszej tablicy. 

 

Po wybraniu opcji „zrób padlet” mamy możliwość 

stworzenia padletu od zera (posiadamy pełną kontrolę nad 

jego układem, wyglądem) albo skorzystania z gotowych 

schematów. 

 

Wybierając opcję tworzenia „od zera” musimy najpierw 

zdecydować w jaki sposób będą wyświetlały się treści 

umieszczane na tablicy. 

 

Wybieramy jedną z sześciu dostępnych opcji (układów 

tablicy): 

 

Ściana 

Płótno 

Strumieniowo 

Siatka 

Półka 

Backchanel 



 

 

Po wybraniu układu w jakim będą wyświetlały się udostępnione przez nas treści przystępujemy do 

definiowania głównych parametrów padletu takich jak: 

 

Tytuł padleta 

Opis – informacja na temat tego o czym będzie dana tablica. 

Tapeta – wybór tła dla naszej tablicy 

Motyw (kolor postów, styl czcionki) 

Ikonę symbolizującą treść tablicy 

Sposób publikowania postów 

Sposób współpracy pomiędzy użytkownikami ( Możliwość komentowania udostępnionych treści, Reakcje: 

możliwość komentowania postów, możliwość oceniania postów lub polubienia) 

Tagi – możliwość dodania słów kluczowych, związanych z tematem dzięki którym będzie możliwość 

wyszukiwania padletu 

Adres tablicy: Standardowo adres tablicy składa się z trzech części. Pierwsza to adres strony 

(https://padlet.com ), druga to nazwa użytkownika a trzecia to ciąg cyfr i liter unikalny dla każdego padletu. 

Ciąg ten możemy zastąpić dowolnym innym (max 50 znaków) np. związanym z tematem tablicy. 

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie opcji związanych ze wspólną pracą nad tabletem, ustawieniami 

prywatności tablicy (publiczna, prywatna, chroniona hasłem, tajna), ustawieniami możliwości edycji tablicy 

przez współpracowników (przeglądanie, edytowanie, edycja moderowana.) 

 

W momencie jak ustawimy wszystkie opcje, możliwe jest zamieszczanie postów na naszej tablicy. 



Publikacja postów na tablicy. 

Publikowanie postów odbywa się za pomocą ikony ze znakiem „+” w prawym dolnym 

rogu. Po jej kliknięciu na tablicy pojawia się nowa „karteczka” (post) z opcjami 

nadania tytułu i opisu oraz następującymi możliwościami umieszczenia dodatkowych 

treści: 

 

 

 

Załaduj – wczytaj plik z komputera 

Link: wpisz adres strony internetowej do której ma prowadzić post 

Google: możliwość przeszukania Internetu i wstawienia dowolnych wyników 

wyszukiwania prosto z wyszukiwarki Google.(zdjęcie, video, wyniki wyszukiwania, 

gif) 

SNAP – wstawienie zdjęcia z wykorzystaniem aparatu urządzenia na którym 

pracujesz 

Film: możliwość wstawienia filmu 

Voice – możliwość nagrania pliku audio z użyciem mikrofonu urządzenia 

Draw – rysunek wykonany z pomocą wbudowanego edytora 

Punkt na mapie 

Link do innego padletu 

  



Opcje dzielenia się padletem: 

 

Po zakończeniu edycji postów, mamy możliwość 

edytowania ustawień tablicy, moderowania postów (jeśli 

zaznaczyliśmy opcję moderuj) dzielenia się wykonaną 

tablicą z innymi użytkownikami za pomocą mediów 

społecznościowych (Facebook, twitter) linka 

bezpośredniego, kodu QR, poczty elektronicznej, oraz 

możliwość wyeksportowania go do formatów graficznych, 

pdf, cvs, excel lub po prostu wydrukowania go. Mamy też 

możliwość bezpośredniego osadzenia wykonanej tablicy 

na blogu lub stronie internetowej po wklejeniu 

odpowiedniego kodu HTML. 

 

  



Quizlet to aplikacja mobilna i strona internetowa, która 

umożliwia skuteczną i przyjemną naukę słownictwa. 

Dzięki niej możesz uczyć się w każdym miejscu i o każdej 

porze dnia. 

 

  

Jak zacząć? 

Z Quizleta możesz korzystać z poziomu strony 

internetowej www.quizlet.com lub pobierając aplikację na 

telefon. Po założeniu własnego konta używamy tych 

samych danych do logowania zarówno na stronie jak i w 

aplikacji. Najłatwiej jest zarejestrować się za pomocą 

Facebooka lub swojego konta Google, ale możesz też 

założyć niezależne konto. Quizlet zaproponuje Ci płatną 

wersję, ale nie jest Ci ona potrzebna. Do skutecznej nauki 

wystarczy Ci wersja darmowa. 

 

  

https://Jak korzystać z quizlet? 

https://www.youtube.com/watch?v=xaaZk5rDhbQ
https://www.youtube.com/watch?v=xaaZk5rDhbQ
https://www.youtube.com/watch?v=xaaZk5rDhbQ
https://www.youtube.com/watch?v=xaaZk5rDhbQ
https://www.youtube.com/watch?v=xaaZk5rDhbQ
https://www.youtube.com/watch?v=xaaZk5rDhbQ


Jak wybrać zestaw do nauki? 

Quizlet daje Ci możliwość przeglądania tysięcy zestawów 

do nauki. Wystarczy, że za pomocą lupki wyszukasz sobie 

to co Cię interesuje, np. animals, irregular verbs, czy 

Speakout Pre-intermediate unit 2. Najlepiej jeśli 

wybierzesz zestawy utworzone przez użytkowników 

oznaczonych „nauczyciel”. Masz wtedy większą pewność, 

że nie ma tam błędów. Zestawy często zawierają obrazki i 

zdjęcia, co zdecydowanie ułatwi zapamiętywanie słówek i 

uatrakcyjni naukę. Pamiętaj tylko, żeby wybrać listy 

angielsko-polskie lub angielsko-angielskie. 

 

  

 

Modern School oczywiście również ma swoje konto na 

Quizlecie. Znajdziesz tam na przykład całe foldery list 

słownictwa do podręczników Callana. Wyszukaj 

użytkownika ModernSchoolOlsztyn i przejrzyj foldery. W 

folderach zatytułowanych na przykład Callan stage 3 

znajdziesz listy słownictwa do poszczególnych lekcji, jak i 

do całego poziomu. 

 

  



MENTIMETER  
 

 

 

umożliwia tworzenie interaktywnych prezentacji, umożliwiających 

natychmiastową reakcję słuchacza, a wyniki od razu wyświetlane są na 

ekranie. Można uzyć tego narzędzia podczas 

spotkania z Radą Pedagogiczną, podczas warsztatu diagnostycznego 

jak również zaprezentować nauczycielom aby wykorzystali narzędzie 

podczas lekcji. 

 

Aby skorzystać z możliwości programu wchodzimy na stronę 

https://www.mentimeter.com/ 

i rejestrujemy się klikając w Get started 

 

https://www.mentimeter.com/
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