
Szkolenie IT podczas wizyty w Palermo, 

przeprowadzone przez p. A. Fossati –

eksperta w technologii IT- nauczanie i 

uczenie się- Narodowy Instytut 

Dokumentowania, Innowacji i Badań 

Edukacyjnych



KAHOOT
• Podczas wizyty w Palermo w dniu 

21.11.2016 r. odbyło się szkolenie IT. 

Miało ono na celu naukę tworzenia 

różnych gier i quizów z 

wykorzystaniem platformy Kahoot. 

Szkolenie rozpoczęło się od obejrzenia 

krótkiego filmiku pokazującego ze IT 

jest istotnym czynnikiem ułatwiającym 

życie i odgrywa dużą rolę we 

wszystkich aspektach życia.

• Poznaliśmy zasady tworzenia quizów i 

mieliśmy za zadanie stworzyć swoją 

grę wykorzystując nowe informacje i 

zdjęcia.



• Platforma Kahoot jest narzędziem 

bezpłatnym i nowoczesnym, dzięki 

któremu forma sprawdzania wiedzy nie 

musi odstawać od egzaminowanych treści. 

Niewątpliwą zaletą testów tworzonych na 

platformie Kahoot! jest możliwość 

wykorzystania potencjału urządzeń 

mobilnych, którymi dysponują uczniowie 

takich, jak telefony czy tablety, za pomocą 

których uczniowie będą mogli odpowiadać 

na pytania zawarte w teście. Jest to 

narzędzie intuicyjne, proste w obsłudze, 

zatem przygotowanie quizu nie wymaga 

poświęcenia zbyt wiele czasu.



Instrukcja założenia konta
1. Zaloguj się do Kahoot!

2. Kliknij w Quiz → pojawi się puste okienko. 

3. Wpisz w okienko tytuł quizu.

4. Wpisz pytanie w okienko obok napisu: Question 1 

(2,3 itd.).

5. Ustaw limit czasowy przeznaczony na to pytanie –

po prawej stronie – Time limit, np. 10 sec.

6. Wstaw obrazek którego dotyczy pytanie lub jako 

ilustracja pytania.

7. U dołu strony wpisz w okienka odpowiedzi 6. Wstaw 

obrazek którego dotyczy pytanie lub jako ilustracja 

pytania.

https://getkahoot.com/


8. Żeby zaznaczyć poprawną odpowiedź, kliknij pod nią 

czerwony przycisk: Incorrect → zmieni się na zielony: 

Correct.

9. Żeby dodać kolejne pytanie, kliknij w biały guzik: Add 

question.

10. Po zakończeniu układania pytań, kilknij w zielony guzik: 

Next reorder questions.

11. Możesz zmienić kolejność pytań przeciągając je w górę/dół.

12. Kliknij w zielony guzik: Next settings.

13. Zmień ustawienia testu:

– wybierz język (Language),

– (jeżeli chcesz) zmień ustawienia z prywatnych na publiczne,

– wybierz dla kogo jest twój test (Primary audience) np. 

school (szkoła).



14. Dodaj opis testu: Description.

15. Ustaw suwakiem poziom trudności:

Beginner (początkujący)

Intermediate (średniozaawansowany)

Advanced (zaawansowany)

16. Dodaj tagi – słowa kluczowe uławiające wyszukanie Twojego 

quizu, np. biologia, komórka, gimnazjum.

17. Kliknij zielony przycisk: Next cover image.

18. Możesz (nie musisz) dodać zdjęcie na stronę tytułową swojego 

testu.

19. Kliknij zielony przycisk: Done i gotowe :)

Jeżeli będziesz chciał sam stworzyć  w Kahoot  quiz zapraszamy do 

obejrzenia filmiku :

https://www.youtube.com/watch?v=pFFv6_6was4

https://www.youtube.com/watch?v=pFFv6_6was4


Gramy i tworzymy quizy w 

Kahoot!


