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Moduł IV – Narzędzia online dla nauczycieli matematyki 

Celem tego modułu jest przedstawienie narzędzi online, które zapewnią dydaktyczne wsparcie 

dla nauczycieli matematyki.  

Założenia: 

1. Prezentacja oraz przedstawienie korzyści z zastosowania narzędzi dydaktycznych 

online na lekcjach matematyki. 

2. Podkreślenie zalet oraz wad narzędzi i platform edukacyjnych. 

3. Przedstawienie narzędzi online i sposobu ich wykorzystania na lekcji matematyki. 

Edukacja matematyczna jest kluczowym elementem w edukacji społeczeństwa na całym 

świecie. Znajomość matematyki rozwija analityczne i logiczne myślenie. Matematyka, jest 

uważana za naukę, która pokonuje bariery językowe, ze względu na to, iż używa 

uniwersalnego języka liczb i znaków, który jest zrozumiały dla wszystkich ludzi na całym 

świecie. (Nowak, 2013)  

Matematyka jest trudnym przedmiotem dla uczniów, dlatego też opracowano narzędzia, które 

są dostępne online i które znacznie ułatwiają zarówno naukę jak i nauczanie matematyki. 

Większość narzędzi jest dostępna dla wszystkich uczniów, na różnych poziomach edukacji. 

W tym module przedstawimy narzędzia, dzięki którym nauka matematyki będzie łatwiejsza 

i przyjemniejsza. 

Część teoretyczna 

Obecnie, dużą wagę przywiązuje się do szkolenia umiejętności, które pozwolą nam korzystać 

z narzędzi, zasobów oraz komunikacji online. Ważne jest, aby zarówno uczeń, jak i nauczyciel 

uświadomili sobie jakie możliwości daje nam technologia. Nauczyciele powinni podejmować 

innowacyjne działania, skupiające się na wielu obszarach, takich jak organizowanie lekcji 

z efektywnym wykorzystaniem mediów, komputerów, dzięki czemu uczniowie rozwijają swoją 

kreatywność. (F. Bereźnicki, 2001) 
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Wraz z czwartą rewolucją przemysłową i nadejściem cyfrowej ery, podjęto próby wdrażania 

nowoczesnych technologii do edukacji, np. poprzez wprowadzanie podręczników cyfrowych 

lub nauczanie za pomocą platform edukacyjnych. Jednak dzisiejszy system edukacji nie jest 

wystarczająco przygotowany na różnorodność uczniów, przez co nie wykorzystuje w pełni ich 

potencjału. Nauczyciele w związku z ograniczonym czasem lekcyjnym nie są w stanie 

spersonalizować nauczania, dlatego też zalecamy korzystanie z internetowych pomocy 

dydaktycznych. 

 

Obraz 1: Rozwój edukacji 

Źródło: https://medium.com/@sanjana18rm/top-5-free-online-video-tools-for-teachers-to-

create-videos-in-minutes-67b7470829c4  

Przejdźmy teraz do narzędzi internetowych, które wspierają nauczycieli matematyki 

w nauczaniu. Nauczyciel powinien dokładnie zapoznać się z dostępnymi zasobami 

internetowymi, ponieważ Internet umożliwia dostęp do wiedzy oraz do materiałów 

dydaktycznych, a także dostarcza narzędzia, które wspierają efektywność nauczania. 

Najczęstszym błędem nauczycieli jest skupienie się na nowej metodzie nauczania 

i podporządkowanie jej całemu procesowi nauczania, dlatego ważne jest, aby nauczyciel 

najpierw ustalił cel, a dopiero potem wybrał metodę, która pomoże mu w osiągnięciu tego 

celu. Aby tak się stało, ważne jest, aby nauczyciel miał świadomość działania narzędzi 

i powiązał je ze swoim celem.  

https://medium.com/@sanjana18rm/top-5-free-online-video-tools-for-teachers-to-create-videos-in-minutes-67b7470829c4
https://medium.com/@sanjana18rm/top-5-free-online-video-tools-for-teachers-to-create-videos-in-minutes-67b7470829c4
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Rozpoczynając poszukiwania, należy mieć świadomość dostępności narzędzi. Poniżej 

prezentujemy ogólny podział narzędzi internetowych: 

 Aplikacje edukacyjne – Aplikacje, które pozwalają zarówno nauczycielowi jak i uczniowi 

na poszerzenie swojej wiedzy oraz nabycie umiejętności w określonych dziedzinach. 

Na stronie internetowej projektu SMART-MT zamieszczone zostały najciekawsze 

aplikacje:  https://smart.erasmus.site/e-directory/#tab1  

 Platformy edukacyjne – Platformy pozwalają na dzielenie się własnymi materiałami 

dydaktycznymi oraz na wzajemną komunikację. Korzystając z platformy, nauczyciel 

może dzielić się zadaniami/quizami z uczniami, a wyniki będą automatycznie 

generowane i zapisywane na platformie. Otrzymując natychmiastową informację 

zwrotną, nauczyciel jest świadomy wiedzy i postępu uczniów. Przykłady popularnych 

platform edukacyjnych: Socrative, Padlet, Edmodo, Kahoot, KhanAcademy, 

ScienceKids etc. 

 Narzędzia do tworzenia materiałów dydaktycznych – Narzędzia, które umożliwiają 

prezentację własnych treści dydaktycznych lub przygotowanie własnego filmu, np. 

H5P, edpuzzle, ed.ted, powtoon itp. 

W następnej sekcji opiszemy szczegółowo niektóre z narzędzi oraz przedstawimy ich zalety 

i wady. 

Każdy nauczyciel matematyki powinien zapoznać się z tymi narzędziami oraz pamiętać, że 

atrakcyjność przekazu nie powinna przysłaniać treści, którą nauczyciel chce przekazać. 

Wprowadzania nowych, innowacyjnych rozwiązań w klasie nie przesądza o sukcesie 

edukacyjnym, pamiętajmy również o przyjaznej atmosferze oraz nawiązaniu dobrych relacji 

z uczniami. Zdaniem ekspertów nowy materiał najlepiej przyswajany jest wtedy, gdy treści są 

zrozumiałe, a w proces nauczania zaangażowane są pozytywne emocje. 

Ogólnie, nauczyciele powinni być świadomi postępu technicznego i wdrażać nowe rozwiązania 

na swoich lekcjach, aby utrzymać motywację i zainteresowanie swoich uczniów. Powyższy 

przegląd miał na celu pokazanie możliwości wprowadzania nowoczesnych technologii do 

procesu nauczania.  

https://smart.erasmus.site/e-directory/#tab1
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Dlaczego nauczyciele matematyki powinni korzystać z narzędzi internetowych? Dlaczego 

jest to ważne? 

W dobie cyfryzacji nauczyciel staje przed wyzwaniem zdobycia i utrzymania uwagi ucznia przez 

dłuższy czas. Tradycyjne nauczanie matematyki często ogranicza się do nauczania według 

określonego schematu. Zazwyczaj, na lekcjach brakuje czasu na dogłębne wyjaśnienie 

problemu oraz na pomoc uczniom, którzy mają problem z matematyką. Wprowadzenie 

nowoczesnych technologii (Otwarte Zasoby Edukacyjne i narzędzia TIK) na lekcji matematyki 

pozwoli na przeniesienie rozwiązań z tradycyjnej tablicy na tablicę interaktywną, telefon lub 

laptop, ale także uatrakcyjni lekcję i umożliwi uczniom lepsze zrozumienie treści. 

Wykorzystując narzędzia internetowe w procesie nauczania, nauczyciel wzbudzi 

zainteresowanie uczniów do matematyki, dzięki czemu będzie w stanie kształtować ich 

wyobraźnię, poszerzać wiedzę oraz nauczyć ich lepszej organizacji. 

Korzyści z wykorzystania narzędzi dydaktycznych online na lekcjach matematyki: 

 Wspieranie procesu nauczania poprzez wprowadzanie nowych koncepcji, 

rozwiązywanie zadań oraz sprawdzanie wiedzy uczniów. 

 Zdolność do gromadzenia i przetwarzania danych, 

 Możliwość symulacji zjawisk i procesów, 

 Uzyskanie niezbędnych informacji, 

 Korzystanie z narzędzi online wspiera tradycyjne treści i formy komunikacji 

 Dostarczenie nowych metod i środków przekazywania wiedzy, 

 Rozwijanie nowych umiejętności, 

 Interaktywny transfer wiedzy, 

 Ułatwiona komunikacja pomiędzy nauczycielem i uczniem. 

Ponadto, nauczyciel powinien być odpowiednio przygotowany do stosowania metod i technik 

komputerowych w nauczaniu matematyki (M. Walak, 2017):  

 Nauczyciel powinien posiadać wiedzę z zakresu oprogramowania dydaktycznego 

z dziedziny matematyki, 

 Nauczyciel powinien posiadać umiejętność korzystania z komputera oraz administracji 

pracownią komputerową, 
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 Nauczyciel powinien mieć możliwość korzystania z dostępnego oprogramowania do 

realizacji określonych tematów lekcji, 

 Nauczyciel powinien posiadać wiedzę z zakresu organizacji pracy przy komputerze. 

Poniżej przedstawimy kilka przykładów narzędzi online.  

Narzędzia wymienione poniżej są bardzo użyteczne i łatwe w użyciu. Korzystanie z nich na 

lekcji matematyki z pewnością przyniesie wiele korzyści zarówno nauczycielom jak 

i uczniom. Na końcu każdego opisu narzędzia znajduje się link, który prowadzi do 

zewnętrznych stron (samouczki, filmy wideo) na temat korzystania z danego narzędzia. 

 

Socrative  

Opis 

Socrative to darmowe narzędzie online. Pozwala na przeprowadzenie testów w czasie 

rzeczywistym z użyciem urządzeń mobilnych, które mają dostęp do Internetu (smartfonów, 

laptopów, tabletów, komputerów stacjonarnych). Korzystanie z tego narzędzia jest bardzo 

proste i intuicyjne. 

Nauczyciel, który korzysta z platformy może na bieżąco monitorować testy przeprowadzane 

wśród uczniów. Konto nauczyciela pozwala na obserwację postępów w teście. Po zakończeniu 

testu nauczyciel otrzymuje raport z wynikami testu, dzięki czemu może podsumować wiedzę 

uczniów. 

Socrative ma trzy główne funkcje:  

 Quiz – podstawowa funkcja aplikacji. Nauczyciel po założeniu konta ma możliwość 

utworzenia testu wielokrotnego wyboru, testu typu prawda/fałsz lub testu z pytaniami 

otwartymi, na które uczeń może udzielać odpowiedzi. Aby uatrakcyjnić test, nauczyciel 

może dodać do niego obrazki, wykresy lub diagramy. 
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Obraz 2: Socrative – Trzy główne funkcje 

Źródło: https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-

socrative/  

 Space Race – opcja która skupia się bardziej na zabawie niż na nauce. Polega na 

rozwiązywanie quizu na czas i na konkurowaniu z innymi uczniami. 

 

Obraz 3: Socrative – Space Race 

Źródło: https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-

using-socrative/  

 

https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-socrative/
https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-socrative/
https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-socrative/
https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-socrative/
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 Exit Ticket – Dzięki tej opcji, nauczyciel ma możliwość zadania pytań uczniom na koniec 

lekcji. Pytania te nie podlegają ocenie. Zapewnia to nauczycielowi informację na temat 

poziomu zrozumienia treści na lekcji. 

Wymagana wiedza i umiejętności 

Nauczyciel i uczniowie, którzy chcą korzystać z tej platformy powinni posiadać podstawowe 

umiejętności informatyczne. Na stronie internetowej można znaleźć instrukcje, które ułatwią 

korzystanie z tego narzędzia.  

Korzyści dla nauczycieli: 

 Test przeprowadzany jest w czasie rzeczywistym, 

 Test jest sprawdzany zaraz po jego zakończeniu, 

 Mniejsze ryzyko błędów podczas sprawdzania oraz oszczędność czasu, 

 Wyniki testów są przechowywane w zakładce “Raports”, dzięki czemu nauczyciel może 

je przeglądać w dowolnym czasie, 

 Wszystkie testy przeprowadzane są w trybie online, co ma korzystny wpływ na 

środowisko naturalne, 

 Nauczyciel ma możliwość przeanalizowania odpowiedzi uczniów i ustalić poziom 

wiedzy uczniów. 

Korzyści dla uczniów: 

 Uczeń otrzymuje wynik testu zaraz po jego zakończeniu, 

 Uczniowie są zaznajomieni z technologią, więc testy online są dla nich bardziej 

atrakcyjne, 

 Uczeń może obserwować swoje postępy w nauce, dzięki czemu zwiększa się ich 

motywacja. 

Wady lub ograniczenia: 

Zadania mogą być tworzone w różnych językach, ale nawigacja dostępna jest jedynie w języku 

angielskim. 

Dowiedz się więcej o narzędziu Socrative: 
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https://vimeo.com/161896647  

 

H5P 

Opis 

H5P to darmowe narzędzie; aplikacja online typu open source, umożliwiająca tworzenie 

interaktywnych i nowoczesnych treści, które mogą być udostępniane na platformach 

szkoleniowych (Moodle, WordPress, Drupal, Tiki). Narzędzie pozwala na tworzenie treści 

tekstowych i graficznych (zadania mogą być wzbogacone o filmy i ścieżki dźwiękowe), które są 

niezwykle pomocne na lekcjach.  

Narzędzie pozwala na: 

 Tworzenie gier i quizów (quizy matematyczne, testy typu prawda/fałsz, wypełnianie 

luk w tekście, parowanie obrazów, gry pamięciowe, ankiety, testy wielokrotnego 

wyboru, układanie obrazów i inne), 

 Tworzenie prezentacji (generowanie wykresów, tworzenie kart i prezentacji 

multimedialnych, generowanie osi czasu), 

 Tworzenie interaktywnych filmików i wirtualnych wycieczek, 

 Tworzenie interaktywnych treści. 

Materiały i gotowe przykłady znajdziesz tutaj. 

Przykład prostej gry, którą można wykorzystać na lekcji matematyki: 

https://vimeo.com/161896647
https://h5p.org/content-types-and-applications
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Obraz 4: Przykład gry H5P  

W zależności od potrzeb i programu nauczania, w tym prostym ćwiczeniu nauczyciel może 

sprawdzić wiedzę uczniów na temat dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. 

W prawym górnym rogu znajduje się licznik czasu przeznaczony na wykonanie całego zadania, 

dolny pasek mierzy czas, który pozostał do zakończenia zadania. 

Wymagana wiedza i umiejętności 

Użytkownik nie musi posiadać znajomości z zakresu oprogramowania. Aby stworzyć zadanie 

wystarczy przeglądarka oraz dostęp do platformy edukacyjnej. W Internecie jest dostępnych 

wiele darmowych filmików instruktażowych, które ułatwią korzystanie z narzędzia.  

Korzyści dla nauczycieli:  

 Treści działają na każdym urządzeniu, 

 Duży wybór narzędzi, 

 H5P można w bardzo prosty sposób zintegrować z istniejącymi stronami 

internetowymi i narzędziami sieciowymi. 

Korzyści dla uczniów:  
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 Nauka poprzez zabawę, rozwiązywanie quizów jest dużo bardziej atrakcyjne dla 

uczniów niż tradycyjne metody nauczania, 

 Różnorodność i interaktywność treści. 

Wady lub ograniczenia: 

Mimo, że H5P nie wymaga od użytkownika znajomości oprogramowania, edytor aplikacji jest 

mniej intuicyjny niż inne narzędzia tego typu, dlatego zalecane jest obejrzenie filmów 

instruktażowych, które ułatwią nam pracę. Zadania mogą być tworzone w różnych językach, 

ale nawigacja jest dostępna jedynie w języku angielskim. 

Dowiedz się więcej o narzędziu H5P: 

https://h5p.org/  

 

PADLET 

Opis 

Padlet to wirtualna tablica, dzięki której mamy możliwość przechowywania materiałów 

cyfrowych w jednym miejscu. Strona ta pozwala na tworzenie cyfrowych materiałów na różne 

tematy oraz służy jako miejsce do dyskusji. Tworzenie Padleta jest bardzo proste i intuicyjne, 

po zalogowaniu się mamy możliwość stworzenia Padleta od początku lub skorzystania 

z gotowych szablonów. 

Uczniowie mogą dodawać swoje posty na Padlecie. Zarówno nauczyciel jak i uczeń mają 

dostęp do Padleta w czasie rzeczywistym. Po edycji postów, nauczyciel ma możliwość 

edytowania ustawień forum i dzielenia się nim z innymi użytkownikami poprzez media 

społecznościowe, blogi lub strony internetowe po wklejeniu odpowiedniego kodu HTML. 

Narzędzie może być używane na wszystkich urządzeniach mobilnych oraz na komputerach 

i jest dostępne w 29 językach. 

Korzyści dla nauczycieli: 

 Nauczyciele mogą zebrać materiały do pracy w jednym miejscu, 

 Miejsce do udzielenia informacji zwrotnych na koniec lekcji, 

https://h5p.org/
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 Interaktywna prezentacja materiałów, 

 Łatwy dostęp. 

Korzyści dla uczniów:  

 Materiały są zebrane w jednym miejscu, dzięki czemu uczeń może z nich korzystać 

w dowolnym czasie, 

 Wirtualna, interaktywna tablica pozwala na utrzymanie uwagi uczniów. 

Wymagana wiedza i umiejętności 

Zarówno nauczyciel jak i uczeń powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu obsługi 

komputera. Padlet jest bardzo łatwy i intuicyjny w obsłudze i nie wymaga żadnych 

dodatkowych umiejętności. 

Przykład użycia narzędzia Padlet: 

 

Obraz 5: Przykład użycia narzędzia Padlet 

Źródło: https://padlet.com/edtechnut/math  

W prawym dolnym rogu znajduje się znak “+”, który pozwala uczniom oraz nauczycielom na 

dodanie nowej wiadomości.  

Wady lub ograniczenia: 

https://padlet.com/edtechnut/math
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Padlet wymaga rejestracji. Posiada ograniczenia w podstawowej wersji: ograniczenia 

dotyczące ilości Padletów, miejsca na dysku oraz zarządzania dostępem. Padlet posiada 

również wersję edukacyjną, w której nauczyciel lub szkoła ma możliwość wykupienia 

abonamentu.  

Dowiedz się więcej o narzędziu Padlet: 

https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM  

 

EDMODO 

Opis 

Edmodo to bezpłatna platforma edukacyjna, która umożliwia udostępnianie materiałów 

edukacyjnych, oraz korzystanie z materiałów stworzonych przez nauczycieli na całym świecie. 

Edmodo wykorzystuje dynamiczne i cyfrowe narzędzia, które pozwalają nauczycielowi na 

usprawnienie procesu nauczania. 

Aby rozpocząć korzystanie z platformy, należy zarejestrować się, poprzez podanie email 

i hasła. Po zalogowaniu stworzony zostanie nasz prywatny profil, który możemy 

personalizować. Nauczyciel ma możliwość tworzenia grup lub klas, a także może zapraszać 

innych nauczycieli do współpracy. 

Niewątpliwą zaletą tej platformy jest możliwość interakcji z dyskami zewnętrznymi, takimi jak 

Google czy Office 365, a także fakt, że materiały są zapisywane w jednym miejscu – bibliotece 

Edmodo. Dzięki tym funkcjom, nauczyciel może w łatwy sposób edytować swoje materiały 

w zależności od swoich aktualnych oczekiwań. Z pomocą Edmodo nauczyciel może dzielić się 

z uczniami niezbędnymi informacjami, takimi jak plan lekcji, zadania oraz materiały 

dydaktyczne. 

Platforma umożliwia nauczycielom bezpłatne tworzenie testów, quizów i zadań, dzięki czemu 

uczniowie mogą je rozwiązywać bezpośrednio na platformie. Co więcej, platforma posiada 

funkcję dziennika elektronicznego, dzięki czemu nauczyciel może zapisywać oceny swoich 

uczniów.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM


 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają 
jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

Korzyści dla nauczycieli: 

 Nauczyciel monitoruje proces nauki oraz widzi postępy uczniów, 

 Możliwość tworzenia wspólnych projektów ze szkołami z innych krajów, 

 Łatwiejsza komunikacja z uczniami, 

 Możliwość tworzenia grup, klas itp, 

 Korzystając z Edmodo, nauczyciel ma do dyspozycji dużą ilość materiałów, które może 

analizować. 

Korzyści dla uczniów: 

 Stały kontakt z nauczycielem, 

 Możliwość przeglądania materiałów w dowolnym czasie i miejscu, 

 Uczeń może tworzyć folder i porządkować swoje materiały. 

Wymagana wiedza i umiejętności 

Zarówno nauczyciel jak i uczeń powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu obsługi 

komputera. Edmodo jest bardzo proste i intuicyjne w obsłudze i nie wymaga żadnych 

dodatkowych umiejętności. 

Wady lub ograniczenia: 

Platforma jest dostępna jedynie w języku angielskim. 

Dowiedz się więcej o narzędziu Edmodo: 

https://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/360008147674-Getting-Started-on-Edmodo  

 

Kahoot!  

Opis 

Kahoot! To bezpłatne, nowoczesne narzędzie do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych 

quizów. Aby stworzyć i udostępniać quizy należy się najpierw zarejestrować. 

Główną zaletą tego narzędzia jest wykorzystanie potencjału urządzeń mobilnych, takich jak 

telefony czy tablety, z których uczniowie korzystają na co dzień. Narzędzie może być używane 

https://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/360008147674-Getting-Started-on-Edmodo
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na wszystkich przedmiotach, ale także na wszystkich poziomach nauczania. Nauczyciel może 

wykorzystać to narzędzie do powtórzenia poprzedniej lekcji, zebrania opinii, itp. 

Narzędzie Kahoot pozwala na tworzenie quizów, dyskusji, ankiet, a także na przygotowywanie 

prac domowych dla uczniów. Nauczyciel może tworzyć kahooty na podstawie tekstu, zdjęć lub 

filmów dostępnych w serwisie Youtube oraz wyszukiwać ciekawe quizy za pomocą 

wbudowanej wyszukiwarki.  

Kahoot to proste w użyciu narzędzie. Po utworzeniu quizu, nauczyciel przekazuje swoim 

uczniom automatycznie wygenerowany kod. Po wejściu na stronę www.kahoot.it , uczeń 

wpisuje swoje imię oraz kod. To wszystko!  

Po każdym pytaniu, wyświetlany jest ranking, który motywuje uczniów i zachęca ich do 

rywalizacji. Każde pytanie ma określony limit czasowy, który jest indywidualnie ustalany przez 

nauczyciela podczas tworzenia quizu. 

Główne zalety Kahoot!: 

- Możliwość tworzenia pytań wielokrotnego wyboru, 

- Możliwość dodawania pytań i graficznych odpowiedzi, 

- Quiz może być udostępniony bezpłatnie przez adres email, 

- Każdy uczeń może grać indywidualnie, 

- Duża baza danych z gotowymi quizami, które mogą być używane na lekcjach, 

- Całkowicie bezpłatne, 

- Nieograniczona liczba graczy. 

Korzyści dla nauczycieli: 

 Nauczyciel może wykonać test w mniej stresujących warunkach, 

 Na koniec quizu nauczyciel może sprawdzić odpowiedzi uczniów na pytania. 

 Możliwość pobrania szczegółowych wyników w programie Excel. 

Korzyści dla uczniów: 

 Bardziej atrakcyjna forma zajęć, 

 Możliwość oceny quizu, 

 Uczniowie mogą podzielić się swoją opinią na temat tego, jak wiele nauczyli się z quizu, 

http://www.kahoot.it/
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 W przypadku udzielenia złej odpowiedzi, uczeń otrzymuje informację zwrotną 

z właściwym rozwiązaniem. 

Wymagana wiedza i umiejętności 

Nauczyciel i uczeń powinni mieć podstawowe umiejętności informatyczne. Narzędzie Kahoot! 

jest bardzo proste i intuicyjne w obsłudze, więc przygotowanie quizu nie wymaga dużych 

umiejętności.  

Wady lub ograniczenia: 

Interfejs narzędzia jest dostępny w języku angielskim, ale quizy mogą być tworzone 

w dowolnym języku. 

 

 

Obraz 6: Kahoot – przykład quizu 

Źródło: https://www.mrseteachesmath.com/2014/12/how-to-create-kahoot.html  

https://www.mrseteachesmath.com/2014/12/how-to-create-kahoot.html
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Dowiedz się więcej o narzędziu Kahoot!: 

https://www.youtube.com/watch?v=pAfnia7-rMk  

 

KHAN ACADEMY 

Opis 

Khan Academy oferuje indywidualne plany nauczania, praktyczne ćwiczenia i filmy 

instruktażowe. Misją Khan Academy jest zapewnienie bezpłatnej edukacji z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii, które identyfikują mocne i słabe strony ucznia. Nauczyciele mogą 

korzystać z tej platformy, aby pomóc uczniom odkrywać nowe zagadnienia i doskonalić je do 

perfekcji. Nauczyciel może pobrać raporty, które pomogą zidentyfikować uczniów, którzy 

potrzebują pomocy.  

Nauczyciel może również wykorzystać to narzędzie do odrabiania zadań domowych przez 

uczniów. Uczniowie mogą odrabiać swoje zadania domowe za pomocą urządzeń mobilnych 

lub komputerów. Dzięki obszernej bazie filmów, artykułów i ćwiczeń dostępnych na 

platformie, nauczyciel może zlecić uczniom, aby przejrzeli konkretne filmy i artykuły przed 

zajęciami, tak aby byli później przygotowani do dyskusji. Rozwiązanie to pozwala na 

przeznaczenie pozostałego czasu na inne aktywności podczas zajęć, takie jak praca w grupie 

lub zajęcia praktyczne. 

Dodatkową zaletą Khan Academy jest dostępność językowa - lekcje, które są dostępne na 

platformie, są tłumaczone na kilkadziesiąt języków. 

Khan Academy sprawia, że edukacja jest łatwa i przyjemna dla małych dzieci i uczniów. 

Uczniowie po zajęciach mogą zobaczyć swoje statystyki i porównać je z innymi w klasie. 

Nauczyciele mają również dostęp do wszystkich niezbędnych danych swoich uczniów. Mogą 

pobrać podsumowanie wyników zajęć i dowiedzieć się, które tematy są problematyczne dla 

uczniów. Profil klasy pozwala nauczycielowi przyjrzeć się postępom całej klasy i szybko 

określić, który uczeń wymaga większej uwagi i w jakich obszarach. 

Korzyści dla nauczycieli: 

- Spersonalizowane nauczanie, 

https://www.youtube.com/watch?v=pAfnia7-rMk
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- Nauczyciel ma wgląd w aktywność uczniów, ich postępy i trudności, jakie napotykają, i na tej 

podstawie może zalecić dalsze ćwiczenia, 

- Ułatwiony proces związany z ocean prac domowych. 

Korzyści dla uczniów: 

- Natychmiastowa informacja zwrotna w przypadku błędnych odpowiedzi, 

- Nauka poprzez zabawę. 

Wymagana wiedza i umiejętności 

Nauczyciel i uczeń powinni mieć podstawowe umiejętności informatyczne. Khan Academy jest 

bardzo proste i intuicyjne w obsłudze, więc przygotowanie quizu nie wymaga dużych 

umiejętności i nie wymaga zbyt wiele czasu. 

 

 

Obraz 7. Khan Academy – Math Content 

Źródło: https://www.khanacademy.org/kmap  

Dowiedz się więcej o narzędziu Khan Academy: 

https://www.khanacademy.org/kmap
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https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/teacher-essentials/getting-

started-on-khan-academy/v/tips-for-new-users-khan-academy-teacher-training-2018  

 

Science Kids 

Opis 

Science Kids to internetowa platforma z artykułami, arkuszami kalkulacyjnymi, grami i quizami, 

które są pomocne w nauczaniu przedmiotów ścisłych. Narzędzie to dostarcza nam wiele 

materiałów, dzięki czemu nauczyciel i uczniowie mogą dowiedzieć się więcej o tematach, które 

ich interesują: 

 Artykuły i ćwiczenia, a także przykłady eksperymentów, które można zastosować 

w klasie, 

 Quizy, które sprawdzają wiedzę uczniów, 

 Strona zawiera wiele ciekawostek, które pomogą poszerzyć wiedzę uczniów, 

 Strona zawiera scenariusze lekcji, które są dostępne dla każdego za darmo. Można 

z nich korzystać podczas lekcji matematyki, 

https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/teacher-essentials/getting-started-on-khan-academy/v/tips-for-new-users-khan-academy-teacher-training-2018
https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/teacher-essentials/getting-started-on-khan-academy/v/tips-for-new-users-khan-academy-teacher-training-2018
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Obraz 8: Science Kids – Platforma 

Źródło: https://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/math.html  

Narzędzie posiada dodatkową opcję – AdaptedMind. Są to zadania w formie gry, podzielone 

na różne poziomy nauczania, dzięki czemu nauczyciel z łatwością znajdzie zadania, które 

interesują go najbardziej. 

 

 

https://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/math.html
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Obraz 9 – AdaptedMind  

Źródło: https://www.adaptedmind.com/Math-

Worksheets.html?campaignId=893890531&gclid=EAIaIQobChMIprvZ__HR7AIVy9sYCh3MRw

cuEAEYASAAEgJH9vD_BwE&utm_expid=.hlkYmN1FTIq7FhrvNm_tjA.0&utm_referrer=  

Dowiedz się więcej o narzędziu Science Kids: 

https://www.sciencekids.co.nz/  

 

EDPUZZLE 

Opis 

Edpuzzle to narzędzie umożliwiające personalizację wideo. Obsługa narzędzia jest bardzo 

prosta: wybieramy swój film lub film z dostępnej bazy danych i personalizujemy go zgodnie 

z własnymi potrzebami. Narzędzie to pozwala na dodanie ścieżki dźwiękowej, notatek lub 

pytań w formie quizu.  

https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets.html?campaignId=893890531&gclid=EAIaIQobChMIprvZ__HR7AIVy9sYCh3MRwcuEAEYASAAEgJH9vD_BwE&utm_expid=.hlkYmN1FTIq7FhrvNm_tjA.0&utm_referrer=
https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets.html?campaignId=893890531&gclid=EAIaIQobChMIprvZ__HR7AIVy9sYCh3MRwcuEAEYASAAEgJH9vD_BwE&utm_expid=.hlkYmN1FTIq7FhrvNm_tjA.0&utm_referrer=
https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets.html?campaignId=893890531&gclid=EAIaIQobChMIprvZ__HR7AIVy9sYCh3MRwcuEAEYASAAEgJH9vD_BwE&utm_expid=.hlkYmN1FTIq7FhrvNm_tjA.0&utm_referrer=
https://www.sciencekids.co.nz/
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Edpuzzle to uniwersalne narzędzie, które może być używane przez nauczycieli niezależnie od 

nauczanego przedmiotu. Wykorzystanie tego narzędzia oraz filmów na lekcjach przynosi wiele 

korzyści: 

 Zwiększenie zaangażowania uczniów, 

 Rozwijanie wyobraźni uczniów poprzez uzupełnianie historii, którą oglądają, 

 Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, 

 Możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów za pomocą quizów. 

Nauczyciel, który zdecyduje się korzystać z tego narzędzia, powinien na początku się 

zalogować, a następnie wybrać film, z którym chce pracować. Podczas montażu może dodać 

ścieżkę dźwiękową, quizy, komentarze lub pytania. Nauczyciel tworzy na platformie swoją 

własną grupę, następnie zaprasza swoich uczniów do udziału, podając im wygenerowany kod. 

Podczas lekcji, gdy film jest wyświetlany, uczniowie wykonują polecenia, które nauczyciel 

wcześniej umieścił na filmie. 

Korzyści dla nauczycieli: 

- Nauczyciel może w każdej chwili sprawdzić stan wiedzy uczniów i śledzić ich postępy, 

- Nauczyciel może dodać swój komentarz do odpowiedzi ucznia. 

Korzyści dla uczniów:  

- Ciekawa forma nauczania, 

- Natychmiastowa informacja zwrotna. 

Wymagana wiedza i umiejętności 

Praca w EDpuzzle jest bardzo prosta i intuicyjna, więc nie wymaga dużych umiejętności 

informatycznych. Nauczyciel powinien wcześniej przeglądnąć filmy instruktażowe, aby 

wiedzieć jak poruszać się po platformie. 

Wady lub ograniczenia: 

Quizy mogą być tworzone w dowolnym języku, ale interfejs narzędzia jest dostępny tylko 

w języku angielskim. 
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Obraz 10: Edpuzzle - lekcja 

Źródło: https://szkolamedialna.pl/edpuzzle-filmy/  

Dowiedz się więcej o narzędziu Edpuzzle 

https://www.youtube.com/watch?v=eWRseaT7-9U  

 

  

https://szkolamedialna.pl/edpuzzle-filmy/
https://www.youtube.com/watch?v=eWRseaT7-9U
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Wnioski 

W związku z obecną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, większość nauczycieli uczy 

zdalnie, przez Internet. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki jest bardzo 

trudne bez bezpośredniego kontaktu, zwłaszcza gdy uczniowie zapoznają się z nowymi 

treściami. Dlatego też, narzędzia te mogą okazać się bardzo przydatne nie tylko w nauczaniu 

w klasie, ale również w nauczaniu online. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji 

rozwija kreatywność, stymuluje kreatywne myślenie i pogłębia zainteresowania, dzięki czemu 

uczniowie rozwijają swoje umiejętności. 
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https://pl.padlet.com/features  

https://www.glob.org.pl/edmodo/  

https://szkolamedialna.pl/edpuzzle-filmy/  

 

https://paderewski.lublin.pl/edukacja-i-inspiracje/pl/nauczyciel-w-sieci-jakie-pomoce-wykorzystywac-w-nauczaniu#.X41Pke0wgdV
https://paderewski.lublin.pl/edukacja-i-inspiracje/pl/nauczyciel-w-sieci-jakie-pomoce-wykorzystywac-w-nauczaniu#.X41Pke0wgdV
https://smarteducation.pl/jak-tworzyc-tresci-za-pomoca-h5p-na-platformie-e-learningowej/
https://o-rozewicz.pl/2019/03/10/h5p-org/
https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/narzedzia/padlet/
https://pl.padlet.com/features
https://www.glob.org.pl/edmodo/
https://szkolamedialna.pl/edpuzzle-filmy/

