
Rekomendowane przez doradców narzędzia TIK w realizacji podprojektów CSW2020 

Nazwa Adres internetowy Do czego służy? Notatki/ hasła/ uwagi 

Quizizz 
Nauczyciel    www.quizizz.com/ 
uczeń            www.join.quizizz.com 

Quiz – granie w klasie na własnym sprzęcie, pytanie dla 
każdego niezależnie, wyniki przez projektor. Możliwość 
zadania domowego. 

 

Kahoot 
Nauczyciel       www.getkahoot.com/  
uczeń               www.kahoot.it  

Quiz – granie w klasie na własnym sprzęcie, pytanie 
wyświetlane dla klasy przez projektor 

 

Learningapps www.learningapps.org/   
Granie w quizy, różnorodne gry, wisielec, milionerzy, 
krzyżówki, teksty z lukami itp. 

 

Komiksy www.makebeliefscomix.com/Comix/ 
Komiksy w kolorze, do samodzielnego przygotowania 
 

 

Miniksiążeczki www.minibooks.ch  

Narzędzie do pisania miniksiążeczek, tworzenie online, 
możliwość wydruku i złożenia. Narzędzie w języku 
niemieckim, jest nagrany tutorial po polsku, dostęp na 
youtube 

 

Quizlet www.quizlet.com/  

Proste narzędzie do nauki słówek i nie tylko, do 
zastosowania na równe przedmioty, jest mnóstwo 
gotowych zestawów: fizyka, chemia, matematyka, 
polski itp 

 

Burza mózgów  
www.answergarden.ch/create/  
www.tricider.com  
www.menimeter.com  

Wirtualne zbieranie informacji 

Np. Tricider daje możliwość dłuższych dyskusji, 
argumentowania, głosowania w bezpiecznej zamkniętej 
przestrzeni 
 

 

Mapy myśli/ 
interaktywnie 

www.bubbl.us 
www.mind42.com 

Strony do tworzenia map mentalnych, map skojarzeń 
itp. W bubbl.us (tylko trzy bezpłatnie) 

 

Canva www.canva.com  Narzędzie do przygotowywania plakatów, prezentacji  
i różnych innych dokumentów online. 

 

Chmury wyrazów www.wordart.com  Ciekawe chmury wyrazowe.  
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Padlet https://padlet.com/ Podobne do wakelet, jedynie trzy padlety są bezpłatne, 
potem gdy chcemy mieć więcej trzeba opłacić wersję 
premium lub założyć padlet z innego maila. 

 

Conceptboard https://app.conceptboard.com/ Ponownie tablica do wypełnienia przez nauczyciela  
i współpracy z uczniami 

 

Prezi www.prezi.com  Projektowanie dynamicznych prezentacji online  

genially www.genially.com  Interaktywne prezentacje, obrazy, quizy, projektowanie 
escape room, itp. 

 

INNE PRZYDATNE LINKI 

Skracacze linków www.bitly.com  
www.tiny.pl 
www.kurzelinks.de  

Aplikacja służąca do skracania linków  

Zdjęcia wolne 
zasoby 

www.pixabay.com  Wolne zasoby zdjęć, należy podać tylko źródło  
 

Qr kody  www.qr-online.pl  Strony do generowania kodów qr  

Jigsawplanet www.jigsawplanet.com  Puzzle internetowe, odsłanianie obrazków  

Voki www.voki.com  Voki – mówiące wirtualne figury, awatary  

Generatory kart 
pracy itp 

www.schule.paul-
matthies.de/Trimino.php 
www.suchsel.net 
www.suchsel.bastelmaschine.de 
www.xwords-generator.de/en 
www.johnsesl.com/ 

Strony do generowania gotowych kart pracy, 

krzyżówek, trimino, wykreślanek, rozsypanek zdań, 

literowych, tekstów z lukami itp. 

 

WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁAMI  

Google docs/ 
DYSK 
 
 
 

www.google.com  
 
 

Dla osób z kontem na gmail, przestrzeń w chmurze na 
dysku gogle, możliwa współpraca w czasie 
rzeczywistym, dzielenie się i udostępnianie plików, 
bezpłatna. 
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