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to doskonałe, darmowe i szybkie narzędzie, 

które pozwala na tworzenie atrakcyjnych, interaktywnych kart pracy, którymi 

możemy podzielić się z uczniami. 

Pracuje na każdym urządzeniu. Pozwala łączyć różne rodzaje mediów, aby 

w efekcie powstały interesujące materiały edukacyjne. 

Karta może zawierać szeroką gamę materiałów multimedialnych, takich jak 

filmy, własne nagrania, obrazy oraz różne rodzaje pytań.



Zalety aplikacji:
• jest narzędziem darmowym,
• intuicyjny w użyciu,
• dostępny na różnych urządzeniach,
• uczniowie, aby skorzystać z kart nie muszą posiadać kont, wystarczy link 

od nauczyciela,
• możliwość stworzenie nielimitowanej liczby kart pracy,
• możliwość przygotowania materiału dydaktycznego zawierającego

różnorodne aktywności,
• bogatą baza gotowych materiałów.



Aby przygotować karty pracy, należy założyć konto.

Należy kliknąć w ikonkę JOIN NOW (dołącz teraz). 



Zostajemy przekierowani na następną stronę i wybieramy TEACHER



Możemy zarejestrować się 
korzystając z:

• Konta Google
• Konta Edmodo
• Microsoft

lub
z innego adresu mailowego

Wpisujemy hasło musi się składać 
z 6-15 znaków 

Na koniec klikamy w ikonkę SIGN UP



Aby stworzyć kartę pracy należy kliknąć w ikonkę 
CREATE WORKSHEET (stwórz kartę pracy) lub klikamy w ikonkę 

MY WORKSHEETS

TWORZENIE KART



a następnie CREATE 
WORKSHEET

a następnie CREATE 
WORKSHEET



Otworzy się okno, w którym będziemy tworzyć kartę pracy. Na początku wybieramy 
TŁO – SELECT DESIGN. Wybrane tło wczyta się automatycznie.





Możemy wybrać z kilku wersji kolorystycznych. Wpisujemy tytuł karty pracy – YOUR 
TITLE HERE. W panelu po lewej stronie możemy wybrać kolor i czcionkę.



Wpisujemy tytuł karty pracy 



Następnie dodajemy zadania. Do wyboru mamy wiele możliwości: 
pytania otwarte, wielokrotnego wyboru, wypełnianie luki, interaktywne pytania 

do zdjęcia, łączenie, tabela, grupowanie, rysowanie, uzupełnianie tekstu itd.
Należy kliknąć na wybrany rodzaj zadania i przygotować zadania.



TWORZENIE ZADAŃ 

Pytanie otwarte 

Pytanie otwarte
Możemy umieścić tekst, obraz, podstawowe znaki matematyczne, nagrać 

polecenie. Decydujemy również ile miejsca potrzebują uczniowie do zapisania 
rozwiązanie/odpowiedzi.





Aby nagrać polecenie 
głosowe klikamy na ikonkę 

mikrofonu i nagrywamy swój 
głos, po czym klikamy 

upload. 





Pytanie zamknięte z możliwością ustawienia jednej lub kilku
poprawnych odpowiedz

Pytanie (wielokrotnego) wyboru
Wpisujemy treść zadania, możliwe odpowiedzi i wybieramy właściwą/właściwe



Po przygotowaniu każdego 
zadanie klikamy w ikonkę DONE.



Tekst z lukami

Pytanie puste miejsca
Podajemy instrukcję, wpisujemy treść np. definicji i zaznaczamy, które wyrazy 

mają być niezapisane i wybieramy jedną z trzech możliwości. 
Klikamy BlankIt i Done 



None - brak, nie ma dostępnego banku słów.
Text Word Bank - lista słów była dostępna

Click Word Bank - słowa są rozwijane - lista opcji pod każdym pustym miejscem. 
Raz użyte słowo jest usuwane z listy





Wypełnianie zadania – po wykorzystaniu wyrazu/grupy wyrazów zostaną one 
wykreślone z listy.



Obraz, na którym podpisujemy elementy





Po przesłaniu klikamy w dowolnym miejscu obrazu, aby dodać tag.

Gdy przesuniemy kursor nad 
obrazkiem/plikiem pdf, pojawi się 

niebieskie kółko. Klikamy go i wówczas 
możesz wstawić tekst.



Dopasowywanie - łączenie elementów w pary

Zadanie na dobieranie



Zaczynamy od dodania 
pierwszej pary. Po 

uzupełnieniu klikamy 
gdzieś na szarym tle -

następna linia do 
uzupełnienia pojawi się 

automatycznie.
Klikając znak +, możesz 

dodać obrazy i dźwięk do 
każdej z pasujących kart.

Po uzupełnieniu 
wszystkich par klikamy 

DONE.
Aplikacja automatycznie 

wymiesza karty.





Tabela do uzupełnienia przez przeciąganie elementów we właściwe miejsca 



Ustawiamy liczbę wierszy i kolumn, 
które mają być używane w tabeli

Klikamy Instruction 
i wprowadzamy informacje 
w komórkach, które będą 

widoczne dla uczniów

Następnie Klikamy Key 
Answers i wprowadzamy 

odpowiedzi, które zostaną 
ukryte



Sortowanie elementów do odpowiednich kategorii

Zadanie Sortowanie/Porządkowanie
Wpisujemy polecenie

Aby dodać kolejną kategorię, kliknij „Dodaj kolejną grupę”.



• Wprowadzamy nazwy kategorii (musimy mieć co najmniej dwie)
• Wprowadzamy elementy w każdej prawidłowej kategorii



Rysowanie



Text - możliwość dodawania treści, definicji, objaśnienia

Jest równoważne pytaniu 
z krótką odpowiedzią. 

Umieszczamy informacje 
/instrukcje/pytanie w górnym 

polu, a uczniowie tworzą 
odpowiedzi w dolnym polu. 
Sprawdzi się doskonale w 

lekcji odwróconej, gdy 
przygotujemy kartę z 

wprowadzeniem teorii.



Obraz – możliwość dodania zdjęcia/ilustracji



Używamy pytania typu wideo, aby wprowadzić 
uczniów w temat (np. w odwróconej klasie), lub 

tworząc pytania do filmu.  Wyszukujemy 
dowolny film w YouTube lub kopiujemy i 

wklejamy link do filmu znajdującego się w 
serwisie YouTube.

Video – umieszczanie filmiku z YouTube



Link – zamieszczenie interaktywnego linku do każdej innej strony



Embed – osadzanie zadania z innej strony

Zadanie Embed
Możemy wstawiać filmy Vimeo, prezentacje Slideshare, interaktywne obrazy 

ThingLink, ćwiczenia interaktywne LearningApps, aplety z Geogebry itp. – wystarczy 
skopiować kod osadzania



Po wklejeniu kodu zobaczymy podgląd umieszczonego filmu, prezentacji, ćwiczenia 
itp. Na koniec klikamy DONE





Dyskusja 



Wykreślanka



Importowanie karty pracy 









– importowanie projektu z Canvy



Możemy ręcznie zmienić liczbę punktów, klikając Set Point Value –
otworzy się okno edycji, w którym wpisujemy pożądaną liczbę i 

zatwierdzamy przyciskiem Apply.



Po kliknięciu w trzy kropki, pojawiające się przy Set Point Value, możemy też zmienić 
kolejność zadań (Change question’s order), nadając im numer po kolejnym zadaniu 
(oznaczono pozycję zadania). Możemy również zduplikować zadanie - Duplicate (z 

zawartościa lub bez).

Zmiana kolejności zadań
Po przygotowaniu pytań możemy zmieniać ich kolejność. 

W zakładce Preview zobaczymy podgląd naszej karty



Gotową kartę zapisujemy

Wybieramy jakiego 
przedmiotu dotyczy 

przygotowana karta i dla 
jakich klas jest 

przygotowana. Możemy 
również opisać naszą 

kartę oraz wpisać 



Otwieramy panel Przypisz (ASSIGN) w górnym pasku arkusza. Po kliknięciu CREATE
ASSIGNMENT wybieramy opcję Via link – w ten sposób utworzymy link, który
podamy/wyślemy naszym uczniom.

Przypisywanie karty uczniom



Po przygotowaniu karty pracy podajemy 
link uczniom lub kod



Wcześniej uczniowie muszą się zarejestrować. Po 
uzupełnieniu karty pracy klikają 

w ikonkę HAND IN WORK, co spowoduje wysłanie 
odpowiedzi do nauczyciela.



Wówczas odpowiedzi uczestników widzimy na naszym koncie i możemy wysłać 
do nich wiadomość zwrotną ogólną lub do poszczególnych zadań. 



Uczniowie również mogą nagrać 
swoją odpowiedź





Możemy 
• podejrzeć także, ile czasu uczeń poświęcił na wykonanie karty 

pracy 
• Zobaczyć kiedy ostatnio do niej zaglądał. 
Każdy arkusz ucznia można wydrukować. 



Dziękuję za uwagę
Małgorzata Garkowska


