
Kahoot 
Część 2.  

Tworzenie własnego kahoota 



Wraz ze wzrostem popularności aplikacji pewne elementy 

stały się dostępne tylko w płatnej wersji. Taki znaczek 

informuje nas, że dana opcja jest płatna.  



Po zalogowaniu się na stronę wybieramy „create”, by 

stworzyć nowy materiał 



Następnie wybieramy „New kahoot – create” 



Teraz możemy zacząć tworzyć swój materiał (powtórzeniowy, 

test itp.). W trybie klasycznym trzeba podać przynajmniej dwie 

odpowiedzi, z których jedna jest poprawna.  



Poprawną odpowiedź ustawiamy poprzez kliknięcie w kółeczko. Jeśli pytanie 

jest skomplikowane i wymaga dłuższego czasu, by je przeczytać można 

ustawić dłuższy limit czasowy. Można również zmieniać ilość punktów za dane 

pytanie. Jeśli pytanie jest łatwe można nie przyznać za nie żadnego punktu. 



Można ustawić więcej niż jedną poprawną odpowiedź 

poprzez kliknięcie w większą ilość kółeczek. 



W bezpłatnym trybie „single select” uczniowie klikają w tylko 

jedną odpowiedź i w naszym przypadku nie ma znaczenia, czy 

wybrali czerwoną czy niebieską – dostają punkty. W płatnej 

wersji będą musieli wybrać wszystkie poprawne odpowiedzi. 



Aby dodać kolejne pytanie klikamy na „add question”. Tutaj 

pojawiają się inne opcje pytań – tylko dwie pierwsze są 

dostępne bezpłatnie. 



Pytanie typu: prawda/fałsz. Zaznaczamy poprawną 

odpowiedź poprzez kliknięcie we właściwe kółeczko. 



Opcja puzzli była do niedawna bezpłatna, więc można będzie 

znaleźć takie kahooty w materiałach innych nauczycieli. Moi 

uczniowie nie przepadają za puzzlami ;) 



Najczęściej w puzzlach pojawiają się zdania do ułożenia we 

właściwej kolejności. Podczas tworzenia puzzli wpisujemy dane 

we właściwej kolejności. Aplikacja sama będzie je mieszała 

podczas gry. 



Jeśli nasz kahoot jest już gotowy to należy uzupełnić 

informacje (można to zrobić już na samym początku) i zapisać.  

Ja tutaj wybrałam „enter kahoot title” z paska u góry po lewej. 

Okienko pojawi się również jeśli naciśniemy „done” po prawej 

stronie 



Można również sprawdzić dotychczasowe dzieło, zrezygnować z 

niego bez zapisywania, lub zapisać (można edytować po 

zapisaniu) 



A gdy już zapiszemy naszego kahoota: 



Nasze kahooty zawsze znajdziemy w tym miejscu 


