
Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Katowicach

Sprawdzanie wiedzy uczniów 
online - aplikacja Quizizz



Aplikacja Quizizz ma dwie podstawowe zalety:

• pozwala w bardzo prosty sposób tworzyć testy i sprawdzać wiedzę 
uczniów online, 

• umożliwia wykorzystanie gotowych testów z różnych przedmiotów 
stworzonych przez innych użytkowników. 

Tylko zarejestrowany w aplikacji użytkownik może tworzyć testy lub 
korzystać z tych, które opracowali inni. 



W linii adresowej dowolnej przeglądarki wpisujemy adres https://quizizz.com.
Otwiera się okno widoczne poniżej

Jak zacząć?

https://quizizz.com/


Zarejestrowany użytkownik może się zalogować korzystając z przycisku LOG IN. 
Aby się zarejestrować klikamy przycisk SIGN UP znajdujący się w prawym 
górnym  rogu. 
Możemy zarejestrować się poprzez Google lub użyć dowolnego innego konta 
pocztowego. Pamiętajmy o zaznaczeniu opcji zapoznania się i akceptacji 
regulaminu.



Po zalogowaniu się do aplikacji zobaczymy okno widoczne poniżej



Z lewej strony pod profilem użytkownika 
znajduje się Menu.
Można:
• Uaktualnić darmową wersję do płatnej 

(Uaktualnij do Super)
• Utworzyć nowy quiz lub lekcję (Utwórz)
• Znaleźć w bazie quiz z dowolnego 

przedmiotu i dowolnego etapu 
edukacyjnego (Poznaj)

• Obejrzeć własne już istniejące quizy (Moja 
Biblioteka)

• Obejrzeć raporty z przeprowadzonych 
quizów (Raporty)

• Utworzyć własną klasę (Zajęcia)
• Sprawdzać ustawienia
• Klikając opcję Więcej :

• Utworzyć własne Memy
• Utworzyć własna Kolekcję
• Wylogować się



Gdy chcemy znaleźć test z interesującego nas przedmiotu, w MENU klikamy opcję 
Poznaj. Klikamy myszką w polu Wyszukaj quizy na dowolny temat.



Dotychczasowe okno zaciemni się, a na górze ekranu pokaże się wiersz 
wyszukiwania. Wprowadzamy do niego nazwę dowolnego działu nauczania, 
przedmiotu np.  język polski i zatwierdzamy naciskając klawisz Enter.



Pośrodku ekranu pokażą się dostępne testy z wybranego przedmiotu. W górnej części 
okna możemy dokonać sortowania testów  i filtrowania wg poziomów nauczania, 
według działów, a po kliknięciu przycisku Więcej wg np. liczby pytań.



Po wskazaniu myszką dowolnego quizu z prawej strony pokażą się  pytania należące do 
niego



Gdy klikniemy quiz możemy go edytować, przejrzeć pytania, uruchomić dla uczniów, 

zadać go jako pracę domową, a także zapisać do własnej kolekcji korzystając z

przycisku Zapisz. Klikamy przycisk.



Pokaże się okno widoczne obok 
Zakładamy nową kolekcję
np. Quizy z bazy aplikacji.

Klikamy przycisk Utwórz



W kolejnym oknie pokaże 
się informacja o zapisaniu 
quizu do naszej kolekcji. 
Klikamy przycisk Gotowe.
Quiz zapisał się w Mojej 
Bibliotece.



Tworzenie testu
Aby utworzyć nowy test należy kliknąć przycisk Utwórz. Przycisk znajduje się 
w górnej lewej części ekranu. Mamy dwie możliwości. Możemy utworzyć Quiz
lub Lekcję.
Wybieramy Quiz



W kolejnym oknie podajemy nazwę Quizu i wybieramy odpowiedni 
przedmiot. Klikamy przycisk Dalej.



Otworzy się okno Edytora quizów. 
Możemy zaimportować do swojego quizu pytania z opublikowanych quizów innych 
osób wpisując w wierszu Wyszukaj spośród milionów pytań nazwę działu, z którego 
tworzymy test lub tworzyć własne pytania. W okienku Utwórz nowe pytanie 
pokazane są rodzaje pytań.



• Wielokrotny wybór – pozwala stworzyć pytanie jednokrotnego wyboru
• Pole wyboru – tworzenie pytań wielokrotnego wyboru
• Wypełnij puste miejsce – pytanie z lukami
• Głosowanie – ma zastosowanie w ankietach
• Otwarty - pytanie otwarte, uczniowie mogą napisać własną informację
• Ślizgać się - to nie jest właściwie pytanie, to opcja pozwalająca wyeksportować 

test do nowej lekcji



Utworzymy pierwsze pytanie typu Pole wyboru (wielokrotny wybór). Po 
kliknięciu tego typu pytania pokaże się okno widoczne poniżej. W lewej części 
tworzymy pytanie. W prawej widoczny będzie podgląd pytania.



Poniżej widoczne jest gotowe pytanie. Należało w nim zaznaczyć prawidłowe 
odpowiedzi klikając kółeczko znajdujące się z lewej strony odpowiedzi. Kolor kółka 
zmienił się na zielony. W lewym dolnym rogu można ustalić czas odpowiedzi. Aby 
zakończyć tworzenie pytania klikamy Zapisz.



Utworzone pierwsze pytanie zostało zapisane. W wierszu Pytanie 1 są ikony, 
pozwalające na powtórną edycję pytania, utworzenie jego duplikatu lub 
usunięcie.
Aby utworzyć kolejne pytanie klikamy przycisk Nowe pytanie lub wybieramy rodzaj 
pytania spośród dostępnych miniatur znajdujących się w dolnej części okna.



Oto drugie przykładowe pytanie typu Pole wielokrotny wybór (tworzymy 
pytanie jednokrotnego wyboru).



Kolejne utworzone pytanie typu Wypełnij puste miejsce pokazane jest poniżej



Tworzenie kolejnych pytań nie powinno  sprawiać kłopotu.
W każdej chwili możemy poprawić dowolne pytanie klikając w jego 
obszarze opcję Edytuj, możemy pytanie usunąć jak również zrobić 
jego kopię.
Gdy quiz jest gotowy musimy go zamknąć klikając przycisk 
Publikować (prawy górny róg okna)



Po kliknięciu przycisku Publikować
w oknie, które się pokaże 
definiujemy szczegóły quizu.
• Możemy dodać do tytułu quizu
obraz.
• Wybieramy jezyk
• W wierszu nr 3 możemy określić 
poziom edukacji
• W wierszu nr 4 decydujemy 
czy quiz ma być publiczny czy 
prywatny

Klikamy przycisk Zapisz



Kolejne okno zawiera gotowy test. Możemy obejrzeć pytania. Gdy 

zauważymy błąd, poprawiamy go w trybie edycji, do którego przechodzimy  

klikając przycisk Edytuj.

Możemy także: stworzyć kopię testu, udostępnić go, wydrukować lub 

usunąć korzystając z ikon w prawym górnym rogu (ikony wskazuje strzałka)



Gdy chcemy, aby uczniowie rozwiązali test 
jako zadanie domowe klikamy Zadaj pracę 
domową Pokaże się okno, widoczne 
obok, w którym:
• określamy datę i godzinę– do kiedy 

uczniowie mają wykonać test 
• przewijamy się w dół, aby dojść do 

Ustawień zaawansowanych  – okna 
widoczne poniżej. Proponujemy 
ustawienia pokazane w oknach

• Klikamy przycisk Przydziel

W powyższym oknie można także:
• uruchomić quiz, aby uczniowie mogli w tym momencie rozwiązać,  klikając 

Rozpocznij quiz na żywo
• zadać jako zadanie domowe – przycisk Zadaj pracę domową.



Ustawienia zaawansowane



Ustawienia zawansowane ciąg dalszy



Po kliknięciu przycisku Przydziel pokaże się okno, w którym: 
• możemy zadać uczniom do wykonania test wysyłając do nich maila. W mailu 

podajemy uczniom adres strony, którą mają uruchomić (joinmyquiz.com) 
podajemy kod, jaki mają wprowadzić po otwarciu strony  i oczywiście 
określamy termin wykonania quizu (adres strony i kod zawiera okienko 
widoczne poniżej z lewej strony). Po otwarcie strony i podaniu kodu 
uczniowie zobaczą test i będę mogli go rozwiązać.

• skorzystać z linka (Udostępnij link - wskazany strzałką), przekopiować go i 
wysłać uczniom



Po połączeniu ze stroną http://joinmyquiz.com uczniowie wpisują:
• Kod gry
• Klikają Dołącz
• Podają swoje imię i nazwisko
• Klikają Start
• Klikają Zacznij grę
• Rozwiązują test

Działania uczniów

http://joinmyquiz.com/


Nauczyciel w każdym momencie na swoim koncie może wybrać z Menu opcję Raporty, 
a następnie kliknąć raport dotyczący zadanego quizu.
Pokaże się wówczas okno, w którym:

Przy aktywnej opcji Uczestnicy może zobaczyć kto już rozwiązał test, ile uzyskał 
punktów oraz wynik quizu w procentach.



Przy aktywnej opcji Pytania można zobaczyć jak uczniowie odpowiadali na 
poszczególne pytania.

Przy aktywnej opcji Przegląd widoczne są wyniki poszczególnych uczniów



Gdy czas na wykonanie testu dobiegnie końca, nauczyciel musi zakończyć test. 
W tym celu ponownie w Menu klika opcję Raporty, wybiera określony test i 
klika widoczny w górnej prawej części ekranu przycisk Koniec cesji.  Wyniki są 
ostateczne.



Warto dodać, że  odpowiedzi wszystkich uczniów (wyniki) z danego testu można 
wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego. Gdy mamy otwarty Raport z danego 
testu klikamy przycisk Pobierz. Po chwili otworzy się plik arkusza. Możemy 
przeglądać wyniki całościowo, a także poszczególnych uczniów.



Jeśli chcemy przeprowadzić test wśród wszystkich uczniów w czasie lekcji
(w konkretnym momencie) musimy otworzyć test, a następnie kliknąć przycisk 
Rozpocznij quiz na żywo. Następnie trzeba wybrać tryb: klasyczny (uczniowie pracują 
w swoim tempie) lub Tempo instruktora (nauczyciel kontroluje tempo). Wybieramy 
klasyczny.

Rozwiązywanie testu w czasie trwania lekcji



W kolejnym oknie, które się pokaże należy:

• Dokonać ustawień w Ustawieniach zaawansowanych (ustawienia zalecane takie 
jak przy zadaniu domowym)

• Kliknąć przycisk Kontynuuj

Pokaże się okno widoczne obok



Uczniowie łączą się na dowolnym urządzeniu (komputer, smartfon, tablet) ze 
stroną Joinmyquiz.com, a następnie:
• wpisują kod gry
• klikają przycisk Dołącz
• wpisują swoje Imię i nazwisko
• klikają Start
• czekają  aż nauczyciel kliknie na swojej stronie przycisk Rozpocznij

Na ekranach uczniów pojawiają się pytania i odpowiedzi do wyboru, natomiast 
na ekranie nauczyciela pojawiają się wyniki i postęp poszczególnych uczniów w 
czasie rzeczywistym.  
Na koniec uczestnicy widzą zestawienie swoich odpowiedzi, a nauczyciel 
ranking wszystkich graczy. 
Można wyeksportować wyniki testu do arkusza kalkulacyjnego klikając przycisk 
Pobierz.

Maria Wilk
Konsultant RODN WOM Katowice


