
Kahoot 
Część 1. Korzystanie z materiałów 
innych nauczycieli w czasie 
rzeczywistym 



Co to jest? 

• Kahoot to bezpłatna platforma do 
tworzenia i przeprowadzania 
interaktywnych quizów. To 
fantastyczne narzędzie do lekcji 
powtórzeniowych, ale może być 
wykorzystywane do utrwalenia i 
sprawdzenia każdego materiału. 



Jak wziąć udział? 

• Aby wziąć udział w przygotowanym przez 
nauczyciela teście, quizie czy ankiecie, wystarczy 
posiadanie dowolnego urządzenia posiadającego 
przeglądarkę internetową i dostęp do sieci. Nie 
trzeba się logować ani zakładać konta. Można 
również wykorzystać aplikację przeznaczoną na 
tablety i telefony, dostępne w Sklepie Play (w 
tym przypadku uczniowie tworzą swoje własne 
konta) 



Co daje kahoot? 

• Nauczyciele w szybki i łatwy sposób mogą 
tworzyć własne, dopasowane do potrzeb klasy 
testy, quizy i ankiety. Rejestracja nauczyciela jest 
darmowa. Można również korzystać z 
materiałów stworzonych przez innych 
nauczycieli. 

• Podczas przeprowadzania quizu, uczniowie 
dołączają poprzez wpisanie podanego przez 
nauczyciela kodu dostępu i podając własne imię 
lub inny identyfikator (nauczyciel może odrzucić 
uczestnika, który poda nieodpowiedni 
identyfikator) 



Co dalej? 
• Gdy wszyscy uczniowie dołączą do „gry”, można 

rozpocząć quiz. W tradycyjnym trybie to 
nauczyciel prezentuje pytania i odpowiedzi: w 
szkole poprzez rzutnik, na lekcjach online 
poprzez udostępnienie widoku swojego pulpitu.  

• Tak wygląda ekran uczniów: 



Zalety: 

• Program jest bezpłatny i łatwy w obsłudze; 

• Podnosi się atrakcyjność zajęć; 

• Uczniowie nie muszą się logować; 

• Liczba graczy jest nieograniczona; 

• Gracze otrzymują informację zwrotną 

• Nauczyciel po każdej grze otrzymuje na maila 
raport. 



Wady: 

• Konieczne jest stałe połączenie z internetem; 

• Uczeń musi posiadać urządzenie, z którego 
będzie mógł dołączyć do gry 



Czy warto iść z duchem czasu? 

• Moim zdaniem to narzędzie, które powinien 
znać każdy nowoczesny nauczyciel.  

• Uczniowie uwielbiają kahoot i żadna powtórka 
materiału na kahoocie nie jest dla nich nudna 

• Kahoot może być wykorzystany na każdym 
przedmiocie! 

 



Wpisujemy w wyszukiwarce „kahoot” i wybieramy link 

„Learning games”. Pierwszy link jest dla uczniów. 



Jeśli jeszcze nigdy nie korzystaliśmy z tej aplikacji to 

klikamy na „sign up”, by założyć swoje konto. Jeśli już 

kiedyś stworzyliśmy konto wybieramy opcję „log in”. 



Jeśli tworzymy konto nauczycielskie to wybieramy 

„teacher”. Nasi uczniowie będą wybierać „student”. 



W następnym kroku wybieramy „school”.  



Jeśli posiadamy konto na gmailu to najprostszym rozwiązaniem 

jest wybór „continue with google” – nie będziemy musieli 

zapamiętywać nowych loginów ani haseł. Dane logowania będą 

identyczne, jak do naszego konta gmail. 



Po zalogowaniu się na stronę, wybieramy „Discover”, pojawi 

nam się pasek wyszukiwania. Wpisujemy temat, który nas 

interesuje i klikamy na lupę, bądź enter 



Teraz możemy zobaczyć wszystkie wyniki. Im mniej 

popularny temat, tym mniej będzie wyników. 



Wybrałam drugi wynik wyszukiwania. Jeśli korzystamy w materiałów stworzonych przez 

innych użytkowników to dobrym pomysłem jest kliknięcie na „show answers” (na 

obrazku napis zamienił się już w „hide answers”.  

Przed wykorzystaniem danego materiału należy sprawdzić poprawność odpowiedzi (w 

materiałach z języka angielskiego często roi się od błędów). Jeśli jesteśmy zadowoleni 

z materiału to klikamy „play”. 



Jeśli chcemy zagrać w czasie rzeczywistym (na lekcji w 

klasie lub podczas lekcji online) to wybieramy „teach”. 

Można również dany materiał zadać uczniom jako zadanie 

domowe (assign) 



W następnym kroku znowu mamy dwie opcje. Classic jest przeznaczony do 

grania indywidualnego, gdzie liczy się szybkość i poprawność odpowiedzi. 

Team mode – uczniowie łączą się w grupy. Tryb wolniejszy, pokazujący 

pytanie, dający czas na zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi po jakimś 

czasie. 



Teraz należy podać uczniom kod PIN, żeby mogli dołączyć 

do gry. Uczniowie nie muszą się logować, żeby wziąć 

udział w klasycznej grze.  


