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Skąd wzięły się kody QR?
Matką wynalazków jest zwykle potrzeba i tak też było tym razem. 

Chodziło o zastąpienie kodu paskowego, używanego w handlu, 
przemyśle i transporcie, kodem bardziej wydajnym, zawierającym 
większą liczbę informacji. 

Zadania podjął się Masahiro Hara, który wraz ze 
współpracownikami z japońskiej firmy Denso Wave opracował 
kod dwuwymiarowy w celu identyfikacji części samochodowych w 
procesie produkcji. Wynalazek został opatentowany w 1994 r., a 
jego twórcy dwadzieścia lat później otrzymali w Berlinie 
europejską nagrodę w kategorii wynalazków popularnych, 
wyprzedzając 14 innych finalistów.
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Fenomen kodu QR
Niepozorne kwadraciki pozwalają na zakodowanie znacznie większej liczby 

informacji niż kod paskowy: mieszczą ponad 4 tys. znaków alfanumerycznych 
zamiast 20, i to w różnych językach. Rozpowszechniły się błyskawicznie: parę lat 
temu pisano wręcz o inwazji tajemniczych kwadracików. Odczyta je każdy 
użytkownik urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, a zważywszy na 
coraz większą dostępność smartfonów i tabletów, krąg potencjalnych odbiorców 
ciągle się poszerza.

Kody QR zapewniają szybkie i łatwe „przejście” ze świata fizycznego do 
wirtualnego. Nawiązuje do tego nazwa, bo Quick Response to właśnie szybka 
odpowiedź



Odczytywanie kodu
 W niektórych urządzeniach czytniki kodów są już zainstalowane, a jeśli 

nawet nie, to pobranie takiej aplikacji nie sprawia problemów. Programów 
jest mnóstwo, są bezpłatne i szybkie. Najprościej jest przez aplikacje 
Sklep play, w wyszukiwarce wpisać QR code reader i wybrać ten , który 
ma najwyższą ocenę i najwyższą liczbę pobrań, np.Kod QR skaner 
Błyskawica.

 Po uruchomieniu aplikacji należy skierować urządzenie na kod i ustawić 
je tak, aby kod znalazł się w polu wyznaczonym czerwonymi liniami. 
Czytnik zeskanuje i odkoduje informację. W ten wygodny sposób 
urządzenie mobilne otworzy przeglądarkę internetową na określonej 
stronie albo zaprezentuje na ekranie tekst.



Po co kody QR w szkole?
Nauczyciele szybko podchwycili ideę wykorzystania kodów w 

pracy dydaktycznej. Docenili potencjał technologii prostej w 
obsłudze i charakteryzującej się wielkim potencjałem edukacyjnym. 
Z kolei uczniowie uwielbiają kody, bo nareszcie mają okazję do 
używania w szkole komórek i tabletów, czyli urządzeń 
niejednokrotnie tam zakazanych. Kody zagościły więc na 
gazetkach, plakatach, kartach pracy, w prezentacjach. Są w klasach, 
w bibliotece, na korytarzach, na ścianach, oknach, różnych 
przedmiotach.



Kody wykorzystywane są w szkole, 
aby:

zapewnić szybki dostęp do strony internetowej szkoły, strony na Facebooku, wiki 
albo blogów;

poszerzyć treści podręcznika o aktualne fakty i informacje multimedialne;
udostępnić materiały do studiowania, filmy do obejrzenia, pliki do odsłuchania;
skierować do interaktywnych ćwiczeń;
sprawdzić zrozumienie tekstu (np. dzięki linkom do pytań);
zademonstrować wykonanie ustnej lub pisemnej instrukcji albo przepisu (wideo);



 dostarczyć link do dokumentu współtworzonego przez uczniów w chmurze;
 zakodować odpowiedzi w kartach pracy;
 przekazać polecenie, zadanie do wykonania;
 „odwrócić” nauczanie (linki do filmów dostarczających wiedzę, która będzie 

zastosowana na kolejnej lekcji);
 wyjaśnić pracę domową (film z instrukcją przyda się rodzicom!);
 przeprowadzić ewaluację (za pomocą linków do ankiet czy form głosowania);
 zapewnić link do multimedialnej wersji papierowego plakatu;
 uzupełnić ścienną lub papierową wersję szkolnej gazetki;
 promować wydarzenia, akcje, konkursy;
 udostępnić dane do zalogowania się do szkolnej sieci wi-fi.

Ta lista nie jest zamknięta, ale już teraz nie ma wątpliwości, że kody QR można 
stosować w uczeniu każdego przedmiotu, na każdym etapie edukacyjnym. Jak 
jednak te kody uzyskać?



Tworzenie kodów
Pod względem technicznym wygenerowanie kodu jest 

prawie tak proste jak jego odczytanie. Wystarczy 
komputer z dostępem do Internetu i drukarka. 
Generatorów kodów, podobnie jak czytników, jest 
mnóstwo. Moja propozycja to https://www.qr-
online.pl/kody-qr.html



Aby utworzyć kod, należy:
Wejść na stronę  https://www.qr-online.pl/kody-qr.html

Otworzyć zakładkę Generuj kod, a póżniej generuj online

Zaznaczyć, jaką informację chcemy zakodować, np. Website link.

Wpisać z klawiatury lub wkleić informację do odkodowania.

Określić wielkość kodu .

Wybrać opcję generuj kod QR.

Następnie pobrać plik w dowolnym formacie i wydrukować.

https://www.qr-online.pl/kody-qr.html


10 pomysłów na wykorzystanie 
kodów w edukacji językowej

1.Samodzielnie wygenerowanych kodów można używać na wiele 
sposobów. Oto kilka przykładowych zastosowań kodów na 
różnych poziomach nauczania języka obcego:

2.Przygotowanie kodów do polecanych stron do samodzielnej nauki 
języka: pod każdym kodem należy zamieścić opis, aby zachęcić 
do wejścia na stronę. Pomysł sprawdzi się i w codziennej nauce, i 
okazjonalnie (Kubiak, Zaród 2013).

3.Wygenerowanie kodu do aplikacji, w której tworzymy zestawy 
słówek do opanowania przed nową lekcją albo przed 
sprawdzianem, np. Quizlet, Memrise, Duolingo.



3.Wprowadzenie interaktywnych elementów do biblioteczki w 
języku obcym – na zakładkach albo naklejkach należy 
umieścić kody, które prowadzą do:
◦ tzw. trailera książki;
◦ recenzji książek w formie audio lub wideo (najlepiej jeśli 

autorami recenzji będą uczniowie);
◦ ekranizacji książki;
◦ alternatywnych wersji językowych książki;
◦ forum dyskusyjnego lub wirtualnej tablicy na temat książki, 

gdzie uczniowie dzielą się refleksjami po przeczytanej 
lekturze;

pytań sprawdzających zrozumienie treści w formie 
interaktywnego quizu



4. Zaskoczenie uczniów innym niż zwykle wprowadzeniem do 
lekcji. W tym celu trzeba umieścić kody z kluczowymi 
słowami/wyrażeniami dotyczącymi tematu lekcji w różnych 
miejscach klasy. Następnie poprosić (wybranych) uczniów o ich 
odszukanie, odczytanie i zapisanie na tablicy. Niech ułożą je w 
logicznej kolejności.

5. Zaproszenie uczniów do Kinesthetic Reading Adventure: 
fragmenty tekstu porozwieszane są w różnych częściach klasy, 
ewentualnie w całym budynku szkoły. Uczniowie będą skanować 
kody, aby poznać dalszy ciąg historii. W poszukiwaniach można 
użyć GPS.

6. Zamiana ścian klasy w interaktywne ściany słówek. 
Przymocowujemy do ścian karteczki ze słówkami i kodami, w 
których ukryte są ich odpowiedniki w języku docelowym (lub 
odwrotnie), ewentualnie opisy znaczeń.



7. Naklejamy kody na przedmioty, których nazw (w języku obcym) 
uczniowie jeszcze nie znają. Skanując, usłyszą wyraz – trzeba użyć 
w tym celu QRVoice, a jeśli pojawią się trudności z odczytywaniem, 
można nagrać poszczególne słowa w aplikacji online, 
np. AudioBoom i zakodować linki do każdego nagrania.

8. Wypróbujmy puzzle QR do nauczania reguł gramatycznych, np. 
zasad tworzenia trybu warunkowego. Zdania przedzielamy kodem, 
w którym ukryta jest reguła albo pochwała, a potem przecinamy w 
połowie przez kod. Kilka czy też kilkanaście takich zdań pozwoli 
utrwalić regułę. To ćwiczenie do pracy w parach/małych grupach 
(por. Apanasewicz 2016).

9. Do ewaluacji lekcji/projektu użyjmy kostki z kodami QR. Na 
ściankach kostki zakodowujemy pytania/wyrażenia, które uczniowie 
wykorzystają w informacji zwrotnej, np. czego się nauczyłeś/aś, co 
szczególnie przyda Ci się w przyszłości? (por. Vincent).



10. Zorganizujmy grę terenową Scavenger Hunt albo Treasure 
Hunt. Miejscem realizacji gry może być klasa, budynek, teren 
przyszkolny, nawet cała miejscowość. W 
przypadku Scavenger Hunt kodujemy listę rzeczy/czynności 
do znalezienia/wykonania – nie ma znaczenia, w jakiej 
kolejności będą one odnalezione czy wykonane. Jeśli zaś ma 
to być Treasure Hunt, umieszczamy w kodach serię 
wskazówek, które doprowadzą do skarbu. Pamiętajmy, żeby 
wskazówki były sformułowane zagadkowo albo 
zaszyfrowane; każda poprowadzi do następnej i bez 
zachowania tego ciągu postęp nie będzie możliwy. Uczniowie 
pracując w grupach, zeskanują kolejne kody i naniosą ich 
numery na kartę pracy, która jest czymś w rodzaju mapy. 
Liczyć się będzie znajomość języka, logiczne myślenie, praca 
zespołowa, kreatywność.



OPOWIEDZ NA PYTANIE



OBEJRZYJ …



Materiały szkoleniowe w oparciu o kurs Overseas 
Teacher Refresher Course,   10.07.2017r.-
14.07.2017r., Londyn, Wielka Brytania

w ramach projektu „Kuźnia Mentorów” finansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
(POWER) w ramach projektu „ Zagraniczna mobilność 
kadry edukacji szkolnej”

Źródłohttp://jows.pl/artykuly/jak-wykorzystac-kody-qr-w-nauczaniu-jezykow-obcych
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