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Wykorzystywanie aplikacji ICT 
w nauczaniu

-tworzenie  interaktywnych 
zadań

Tworzenie interaktywnych zadań 
on-line: 

witryna LearningApps



Krok 1: Otwieramy stronę pod adresem: 
https://learningapps.org



Krok 2: Zakładanie konta.
Klikamy na przycisk w lewym górnym rogu „Zaloguj 
się”. Następnie wybieramy opcję „Utwórz nowe 
konto”.



Krok 3: Tworzenie aplikacji:
a) Test jednokrotnego wyboru
Klikamy na przycisk „Stwórz aplikację”, następnie wybieramy „Test 
jednokrotnego wyboru” oraz „Utwórz nową aplikację”.



Opracowanie pytań i odpowiedzi
Zarówno pytania  jak i odpowiedzi 
mogą być podane w formie tekstu, 
pliku dźwiękowego, filmu lub obrazu. 

Możemy ustalić dowolną ilość pytań i 
odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź 
jest prawidłowa i należy zaznaczyć ją 
przy słowie „Prawda?”. 

Aby dodać większą ilość odpowiedzi, 
klikamy na przycisk „+dodaj kolejną 
opcję odpowiedzi”. 

Przycisk „+dodaj jeszcze jedno 
pytanie” umożliwia utworzenie 
kolejnych pytań.



Jeśli wybierzemy opcję „Ocena po zakończeniu”,  to w przypadku 
błędnej odpowiedzi uczeń przechodzi do rozwiązywania następnego 
pytania.  Prawidłowe odpowiedzi są wtedy podświetlane.  Na końcu 
znajduje się podsumowanie,  ile poprawnych odpowiedzi zostało 
podanych.  Należy wówczas zwrócić uwagę,  jaka jest informacja 
zwrotna dla rozwiązującego test.

Po opracowaniu wszystkich pytań,  wciskamy przycisk „Zobacz 
podgląd i zakończ”.  Na podglądzie mamy możliwość rozwiązania 
testu i sprawdzenia go.  Po zakończeniu testu pojawia się przycisk 
„Zmodyfikuj aplikację”,  dzięki któremu można nanieść poprawki. 

Na koniec wciskamy przycisk „Zapisz aplikację”.



Po zapisaniu każda aplikacja zostaje umieszczona w 
zakładce „Moje aplikacje”. Zostają wygenerowane linki 
z adresem www naszej aplikacji oraz kody QR. Każdą 
aplikację można modyfikować.



b) Grupowanie
Klikamy na przycisk „Stwórz aplikację”, następnie wybieramy „Grupowanie” oraz „Utwórz nową aplikację”.



W tle aplikacji możemy utworzyć grupy, które będą wyświetlane jako 
obraz lub tekst. Do każdej z nich przypisujemy kilka elementów. 
Zadanie polega na dopasowaniu pojawiających się elementów do 
właściwej grupy.



Opracowanie grup i elementów
Możemy utworzyć maksymalnie 
osiem grup z tłem w formie obrazu 
lub tekstu. Elementy,  które należy 
dopasować,  mogą być podane w 
formie tekstu, pliku dźwiękowego, 
filmu lub obrazu. 

Aby stworzyć następną grupę, 
klikamy na przycisk „+Dodaj 
kolejną grupę”. 

Przycisk „+Dodaj kolejny 
element” umożliwia utworzenie 
większej liczby elementów w danej 
grupie.



Po opracowaniu wszystkich grup i elementów, 
wciskamy przycisk „Zobacz podgląd i zakończ”. Na 
podglądzie mamy możliwość rozwiązania i 
sprawdzenia zadania. Przycisk „Ponownie dopasuj” 
umożliwia modyfikację naszej aplikacji. 

Na koniec klikamy na przycisk „Zapisz 
aplikację”.



Do opracowania przedstawionych aplikacji 
wykorzystano obrazy ze stron:
https://learningapps.org
https://pixabay.com/pl

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://pixabay.com/pl
https://pixabay.com/pl
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