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Padlet  
wirtualna tablica 



Padlet to… 
 

• wirtualna tablica lub tablica ogłoszeń, 

• służy  do tworzenia, gromadzenia i udostępniania zasobów, 

• umożliwia szybką komunikację, 

• dostępny jest w Internecie i na urządzenia mobilne.  

 

 

 

 



Zakładamy Padlet 

• Przechodzimy na stronę: https://padlet.com/  

• Rejestrujemy się 
 

https://padlet.com/


Rejestracja 

Zrejestrować się możemy 
poprzez konto: 

• Google 

• Microsoft 

• Apple 

lub 

• Wpisanie wybranego adresu 
e-mail i  hasła (hasło 
stworzymy na potrzeby 
Padletu, inne niż do 
wskazanego e-maila). 

• Klikamy w ZAREJSTRUJ SIĘ  

 

ZAREJSTRUJ SIĘ  



Wybór planu 

 Wybieramy plan Basic, który jest bezpłatny i pozwala            
na stworzenie 3 padletów i 10 MB przestrzeni 
dyskowej. 

 



Strona główna 

 Po wybraniu planu uruchamia się strona główna. Klikając w ZRÓB 
PADLET możemy stworzyć swoją pierwszą tablicę.  

 Możemy także dokonać zmian ustawień konta. Aby to zrobić klikamy   

 



Ustawienia konta 

 Klikając            (awatara), w górnym 

prawym rogu strony, możemy dokonać 
zmian  w ustawieniach konta. 

 Możemy się też wylogować się. 



Ustawienia konta 
 Po kliknięciu w Awatara możemy: 

• zmienić go, pobierając plik ze 
swojego komputera, 

• wprowadzić swoje imię i 
nazwisko, 

• zmienić nazwę użytkownika  

• wprowadzić opis dotyczący 
tematyki padleta, 

• zmienić język, jeżeli jest inny niż 
polski. 

 Wszystkie zmiany należy zatwierdzić 
przyciskiem AKTUALIZUJ.  

 Istnieje też możliwość usunięcia 
konta. 

  



Tworzymy pierwszy padlet 

 Aby stworzyć pierwszy padlet należy, na stronie głównej kliknąć w ZRÓB 

PADLET.   

  

 

 



Rodzaj padleta 

 Wybór rodzaju padleta zależy od tego, w jaki sposób będą zamieszczane posty 
(wpisy) na naszej tablicy. Np.: 
• wybierając Ścianę, to nasze wpisy będą układały się, jak ściana z cegieł, 
• wybierając Półkę, to wpisy będą w kolumnach, każdą kolumnę należy nazwać, 

a kolejne będą dodawane z prawej strony. 
 Aby sprawdzić jak wygląda dany rodzaj padleta, kliknij w PODGLĄD. 
 Kliknij w WYBIERZ, a wybrany padlet uruchomi się. 
  

 
 



Mój padlet 

 



Modyfikuj… 

 Stworzony padlet nie zawsze 

odpowiada naszym oczekiwaniom.  

 Zatem zmodyfikujemy jego wygląd          
i ustawienia: 

– wpisujemy tytuł, 

– dodajemy opis, 

– wybieramy ikonę, 

– zmieniamy tapetę, 

– w adresie wprowadzamy inną nazwę 
tablicy (łatwiejszą).  

 

 

 



 Wprowadzone zmiany widoczne są na ekranie w czasie rzeczywistym. 

 



Publikowanie postów 
  Warto także sprawdzić  ustawienia  

dotyczące  Publikowania postów: 
• Atrybucja - podpisywanie posta przez 

autora, 

• Nowa pozycja posta – gdzie pojawią się 
nowe posty, 

• Komentarze – czy odwiedzający mogą 
komentować posty, 

• Reakcja – polubienie, oznaczenie gwiazdką, 
głosowanie i ocenę w wyznaczonej skali, 

• Require Approval – zatwierdzenie wpisów 
przez moderatora, 

• Filter Profanity – zmiana wulgaryzmów na 
miłe emocje np. emotikony. 

 

 Po kliknięciu DALEJ  tablica jest gotowa 
do zamieszczania postów. 

 



Dodawanie posta  

 Aby dodać post klikamy  w symbol             znajdujący się w dolnym 
prawym rogu tablicy lub klikamy dwa razy w dowolnym miejscu na 
tablicy.  

 Post został dodany i teraz należy go uzupełnić czyli Tworzymy post. 



Tworzymy post 
 Tworzymy post czyli: 

– wpisujemy tytuł,  

– wpisujemy dodatkowy opis, 

– wybieramy jedną z dostępnych opcji 
np.: 

• dołączenie pliku pobranego ze swojego 
komputera, 

• dołączenie linku do wybranej strony, 

• nagranie  5 minutowego filmu, 

• nagraniu 15 minutowej wypowiedzi,  

• wykonanie prostego rysunku. 

•  i inne. 

Post jest gotowy  

 

  Stworzony post zawsze możemy 
 edytować. 

 



Post tylko z tekstem 

 Aby stworzyć post tylko               
z tekstem należy wpisać: 

• tytuł, 

• dodać opis, 

• zatwierdzić go, klikając                  
w dowolnym miejscu na 
tablicy.   

 

 

 



Post z linkiem do strony 

wpisujemy tytuł 

wpisujemy opis 

 

Link  
został skopiowany                                

z przeglądarki i po jego 
wpisaniu mamy widok 

strony  

 



Post z materiałem pobranym z komputera 

 Dodajemy post. 

 Wpisujemy tytuł i dodajemy opis. 

 Klikamy w symbol pobierania                  
a następnie w oknie po prawej 
stronie klikamy z PICK FILE.  

 Wybieramy plik z naszego 
komputera i czekamy na 
załadowanie pliku.  

 Utworzony post. 



 Tworząc post mogę również przeszukiwać 
zasoby w sieci:  

• wpisuję tytuł posta, 

• wpisuję opis, 

• klikam w ikonę w Wyszukaj, 

• wpisuję np. pixabay kwiaty, poniżej 
wyświetlają się  obrazy z serwisu Pixabay, 

• klikam w wybrane zdjęcie. 

 Utworzony post. 

 



Post można… 
Po ustawieniu się kursorem myszy na poście wyświetlą się symbole : 

edytuj post                   usuń wpis           więcej akcji 



Formatowanie tekstu posta  

 W każdym poście można  dokonać formatowania tekstu.  

 Aby to zrobić, kliknij w post i edytuj go.  

 Zaznacz tekst a pojawią się funkcje formatowania. 



Moja tablica 

 Uwaga! 

 Jeśli usuniemy post lub całą tablicę, wówczas usuniemy wszystkie wgrane 
pliki.    



Udostępnianie 

 Przygotowany Padlet można udostępnić wysyłając 
użytkownikom link do tablicy. 

  Wcześniej musimy nadać im uprawnienia do korzystania             
z Padleta, czyli ustalić warunki prywatności. 

 Aby to zrobić, kliknij w UDOSTĘPNIJ 



Zmiana warunków prywatności 

 Aby zmienić warunki prywatności 

kliknij w Change privacy 

 W Change privacy możesz  

wybrać jedną z opcji. 



Przeglądanie tablicy bez logowania się 

 Aby użytkownik mógł  przeglądać  
zawartość  tablicy bez logowania się 
należy: 

• w Udostępnij kliknąć w Change 
privacy, 

• wybrać opcję Publiczny , 

• w Visitor permissions  wybrać  może 
czytać, 

• zapisać zmiany. 

  

 

 

Teraz użytkownicy mogą przeglądać 
zawartość tablicy bez konieczności 
logowania się.  



Przeglądanie tablicy  
bez logowania się z możliwością dodawania postów 

 Aby użytkownik mógł przeglądać  
zawartość  tablicy bez logowania się              
i  dodawać posty należy: 

• w Udostępnij kliknąć w Change 
privacy, 

• wybrać opcję Publiczny , 

• w Visitor permissions  wybrać  
możliwe jest zapisywanie, 

• zapisać zmiany. 

  

 

 

Teraz użytkownicy mogą przeglądać  zawartość  
tablicy oraz dodawać i tworzyć posty                   
bez konieczności logowania się.  



Wyślij zaproszenie…   

 Padlet umożliwia wiele 

sposobów udostępnienia naszej 
tablicy np.: 

• kliknąć w Copy – link został 
skopiowany i możesz go wkleić 
do treści e-maila. 

• kliknąć w Get QR code 
wyświetli się strona z QR 
kodem, który można pobrać. 

 

 

 



Eksport 

 Padlet możemy również zapisać jako obraz, zapisać w formacie 
PDF lub innym, albo wydrukować.  

 Funkcje te znajdują się w Udostępnij  w części  Eksportuj. 



 Aby wrócić na stronę główną, kliknij w słowo padlet 

znajdujące się w górnym lewym rogu strony.  



 Na stronie głównej jest widoczna miniatura twojego padleta. 

Należy kliknąć w nią, aby ponownie uruchomić padlet. 



Pamiętaj… 

• Uprawnienia do korzystania z padleta możesz 
zmieniać w zależności od potrzeb. 

• Po zakończonej pracy zawsze wyloguj się. 

                                    



  

 

 

Padlet to dobry sposób na komunikację. 

 

 

 
Opracowała: Aldona Ferdyn 

Konsultant RODN „WOM” w Katowicach 


