ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE APLIKACJI QUIZIZZ

1. Czy z MS Teams daje się połączyć?
Aplikacji nie można połączyć z MS Teams. Uczniów z klasy Teams należy dodać ręczine do aplikacji Quizziz.
2. Tylko uczeń zalogowany w aplikacji może test rozwiązać? Czy jest możliwość przesłania linku do np.
Teams?
Link do quizów jest uniwersalny (joinmyquiz.com) może być przesłany przez każdą istniejącą aplikację, a uczeń nie
musi być zalogowany, żeby go rozwiązać (jeżeli nie jest to test). Aby wejść w dany quiz uczeń musi otrzymać kod,
który zostaje wygenerowany przez stronę.
Aby wygenerować kod należy otworzyć dowolny quiz (własny bądź z bazy danych) i wybrać opcję „Graj na żywo”.

Po wybraniu tej opcji zostajemy przekierowani na stronę, na której możemy wybrać ustawienia quizu oraz jego
rodzaj (by przejrzeć opcje należy zjechać na dół strony):

Po wybraniu przycisku „Kontynuuj” strona pokazuje uniwersalny link oraz unikalny kod do quizu. Uczeń musi wejść
na poniższą stronę i wpisać kod, by móc dołączyć do gry.

Uczeń musi zalogować się na stronę jedynie, kiedy wybierzemy opcję „TEST”.
Gdy uczeń dołączy do gry musi czekać aż nauczyciel ją rozpocznie.
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3. Słyszałem, że w tworzonym quizie po skończonym czasie nadal oddana odpowiedź się liczy. Czy jest to
zgodne z prawdą i czy udzielona prawidłowa odpowiedź po czasie zostanie zaliczona do poprawnych?
Tak, to prawda. W opcji „Klasyczny” uczeń może udzielić odpowiedzi po czasie i jeżeli jest prawidłowa, nadal jest
uznana. Za krótki czas odpowiedzi naliczane są dodatkowe punkty (podobnie jak za ilość poprawnych odpowiedz z
rzędu), co służy jedynie zwiększeniu poczucia rywalizacji. Poniżej przedstawiono widok zakończonego quizu z
perspektywy ucznia:

Miejsce, które uczeń zajął w
rankingu.

Ilość punktów, które zdobył (za
poprawne odpowiedzi, czas
odpowiedzi, itp.)

4. Jak wyniki odczytać w Teams?
Po zakończeniu quizu nauczyciel ma wgląd do wyników na stronie quizziz (obraz poniżej). Wyniki zapisują się
automatycznie na koncie nauczyciela (dla całej klasy) oraz ucznia (tylko dla konkretnego ucznia, jeżeli przystąpił do
gry zalogowany). Nauczyciel może w każdej chwili wrócić do wyników w zakładce „Raporty”.
Jeżeli nauczyciel chce omówić wyniki całej klasy, najlepszą opcją będzie udostępnienie ekranu (czyli pokazanie
ekranu swojego komputera na żywo, osobom uczestniczącym w spotkaniu) za pomocą aplikacji, z której korzysta
(linki do instrukcji: Teams, Zoom, Skype, Google Meets).

5. Jak użyć Quizizz i Quizlet bez wychodzenia z MS TEams, albo bez wychodzenia z Zooma?
Aby korzystać z jakiejkolwiek aplikacji bez wychodzenia z komunikatora (np. Zoom, Teams), należy zminimalizować
komunikator. Aby to zrobić należy kliknąć pierwszy z trzech przycisków w prawym górnym rogu aplikacji. By
przywrócić komunikator do poprzednich rozmiarów, należy wybrać jego ikonkę na pasku startu u dołu ekranu.

6. Czy z pozycji ucznia po udzieleniu odpowiedzi na pytanie jest możliwość powrotu do poprzednich pytań
i zmiany odpowiedzi?
Niestety, w aplikacji nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.

7. Czy mogę utworzyć klasę nie mając konta na google classroom?
Tak. W zakładce „moje zajęcia” należy kliknąć przycisk „+ Utwórz zajęcia”

Następnie wpisać nazwę i ponownie kliknąć „Utwórz zajęcia”

Aby dodać uczniów do klasy, należy wysłać im link, który pojawi się od razu po utworzeniu zajęć. Dostęp do linku
mamy za każdym razem, gdy klikniemy przycisk „dodaj uczniów”.
Po otworzeniu linku uczeń musi zaakceptować zaproszenie. Nowi uczniowie widoczni są po ponownym otworzeniu
strony bądź odświeżeniu listy.

Widok ucznia

Widok pustej klasy

Widok klasy, w której znajdują się już uczniowie

8. Czy w quizizz nauczyciel może tworzyć fiszki dla uczniów?
Docelowo nie, jednak uczeń może otworzyć test jako fiszki. Po wybraniu quizu należy kliknąć przycisk „poćwicz”, a
następnie wybrać formę ćwiczenia

9. Na jakiej zasadzie możemy używać memów? Nie za bardzo rozumiem konieczność dodania "correct" i
"incorrect". Dziękuję z góry za odpowiedź.
Memy pojawiają się pomiędzy pytaniami, w czasie rozwiązywania quizu przez
ucznia. Ich funkcją jest urozmaicenie i utrzymanie skupienia na grze, która przy
większej ilości pytań może stać się nudna dla ucznia.
Możemy dodać dwa rodzaje memów – correct (memy odpowiedzi poprawnej)
oraz incorrect (memy błędnej odpowiedzi). Memy odpowiedzi poprawnej będą
pojawiały się po udzieleniu przez ucznia poprawnej odpowiedzi, natomiast
błędnej – po odpowiedzi niepoprawnej.
Obrazki mogą pomóc uczniowi umieścić wiedzę z danego pytania w kontekście,
dzięki czemu zwiększa się szansa na zapamiętanie informacji (uczeń będzie
kojarzył dane pytanie i odpowiedź z obrazkiem, jeżeli odpowiednio przykuje jego
uwagę).
Obok przykład mema odpowiedzi błędnej z wykorzystaniem mojego czworonoga

10. Czy możemy przypisać quiz dla kilku klas? (od razu). Czy każdą klasę osobno przypisujemy?
Tak, istnieje taka możliwość. Po wybraniu opcji „przypisz jako pracę domową” pojawia się poniższe okienko.
Zaznaczamy na nim klasy, które mają mieć przypisany quiz.

11. Czy mogą być zadania otwarte?
Jedyną opcją stworzenia zadania otwartego jest wybranie rodzaju pytania „Otwarty”
Uczeń może odpowiedzieć na dane pytanie a cała odpowiedź będzie do wglądu dla nauczyciela. By ją sprawdzić
należy skopiować odpowiedź do innej aplikacji (np. Microsoft Word), gdzie będzie można ją edytować.
Nie ma żadnego limitu znaków, jeżeli chodzi o długość odpowiedzi.

Widok ucznia

12. witam, jaka jest właściwie różnica między opcją "Wielokrotny wybór" i "Pole wyboru"?
Pytanie „Wielokrotny wybór” („Multiple choice”) to pytanie z jedną poprawną odpowiedzią. W pytaniu „Pole
wyboru” („Checkbox”) możemy zaznaczyć więcej niż jedną prawidłową odpowiedź.

13. Czy można pytania np. kopiować z mojego testu, który posiadam na komputerze?
Tak, w widoku tworzenia nowego quizu, jednak plik musi być w określonym formacie. Poniżej znajdują się wzory
razem z tłumaczeniem, które można importować na stronę (proszę kliknąć dwa razy na ikonkę w niebieskim kółku,
by otworzyć plik).

Importuj test Wzór Quizizz Wzór testu
Import - wyjaśnienie.pdf

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE APLIKACJI QUIZLET

1. Jak korzystać z aplikacji bez opuszczania MS Teams?
MS Teams

MS Teams
W dolnym lewym rogu znajdą państwo przycisk applikacji z jakimi łączy się MS Teams
Wyszukujemy aplikację QUIZLET (można to zrobić poprzez wpisanie nazwy w wyszukiwarkę lub jej
wybranie w panenu aplikacji)
Wyszukujemy nazwę zestawu, który chcemy wykorzystać do nauki (wyniki wyszukiwania otwierają się
poniżej)
Wybieramy interesujący nas zestaw, wstakujemy wybraną przez nas formę nauki, a zestaw otwiera się w
nowym oknie przeglądarki

2. Czy można dodawać zestawy do kilku klas od razu?

Dodawanie zestawów do kilku klas
Otwieramy interesujący nas zestaw
Klikamy + widoczny pod pierwszą fiszką
Wskazujemy klasy, którym chcemy
udostępnić zestaw
Zamykamy okno x

wybieramy klasy

3. Jak połączyć kilka zestawów?

wybieramy akcję

Łączenie zestawów

wybieramy zestawy

Możemy użyć do nauki, czy testu
Zestawy nie są na stałe połączone, jedynie na czas
jednorazowego działania.
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Pytanie

Odpowiedź

Tak. Opcja test służy uczniom do nauki i jest formą
samosprawdzenia. Nauczyciel przypisuje uczniom zestaw
Czy z pozycji ucznia po udzieleniu odpowiedzi na
do nauki, uczniowe samodzielnie wybierają opcję testu w
pytanie jest możliwość powrotu do poprzednich
trakcie nauczania. Nauczyciel nie przypisuje uczniom
pytań i zmiany odpowiedzi?
testów. W bezpłatnej wersji aplikacji nie może też śledzić
postępów ucznia z nauki fiszek w zestawie. Widzi jedynie
czy uczeń rozpoczął pracę z zestawem.
Nie ma możliwości importowania klas założonych w MS
Teams do QUIZLET-a. Niemniej można korzystać z
istniejących zestawów fiszek do nauki w MS Teams. MS
Czy można importować klasy z MS Teams?
Teams pozwala wyszukiwać zestawy z QUIZLET-a i się z
nimi łączy bez wychodzenia z aplikacji (prezentacja
QUIZLET - slajd 24). Dodatkowo QUZILET pozwala
udostępniać swoje zestawy w Google Classroom.
Tak. QUIZLET pozwala na samodzielne korzystanie z
Czy mogę utworzyć klasę nie mając konta na
aplikacji, bez konieczności posiadania konta w Google
google classroom?
Classroom czy MS Teams. Klasy są tworzone
bezpośrednio w aplikacji QUIZLET.
Nie ma możliwości tworzenia zadań otwartych. QUIZLET
został stworzony jako aplikacja edukacyjna do nauki i
czy mogą być zadania otwarte?
takie jest podstawowe założenie działania aplikacji. Ucząć
się mamy pojęcie/ pytanie i definicję/ poprawną
odpowiedź.
jak wykorzystać quizizz w liceum? bo to trocha
O poziomie trudności materiałów udostępnionych przy
infantylne…
wykorzystaniu aplikacji decyzują Państwo.
Jak użyć Quizizz i Quizlet bez wychodzenia z MS
MS Teams łączy się z aplikacją QUIZLET (prezentacja
TEams, albo bez wychodzenia z Zooma?
QUZILET - slajd 24).
Link do stworzonego zestawu możemy podesłać każdej
osobie. Osoba nie posiadająca konta w aplikacji, będzie w
Tylko uczeń zalogowany w aplikacji może test
stanie otworzyć zestaw. Będzie mogła się z niego uczyć,
rozwiązać? Czy jest możliwość przesłania linku do wykonać test. Cześć funkcji będzie jednak dla takiej osoby
np. Teams??"
ograniczona, np. edytowanie zestawu. Kolejnym
utrudnieniem mogą być ustawienia i aktualnośći
przeglądarki, które mogą uniemożliwiać część funkcji.
Tak. Można zestaw przypisać do kilku klas od razu. Nie
Czy możemy przypisać quiz dla kilku klas? (od razu). ma potrzeby wchodzenia do każdej klasy z osobna i
Czy każdą klasę osobno przypisujemy?
dodawania zestawu do kolejnych klas (prezentacja
QUIZLET - slajd 25).
Quizlet pozwala na importowanie plików, które posłużą
Czy można pytania np. kopiować z mojego testu,
do stworzenia fiszek. Samego testu nie można
który posiadam na komputerze?
zaimportować.

10

Czy dodawanie list słówek w quizlecie, które należą
do danego kursu językowego należącego do
jakiegoś wydawnictwa jest naruszaniem praw
autorskich?

11

Czy można się zalogować przez email? Bez
facebooka czy google?

12

czy muszę zakładać klasy ? czy wysłanie w Librusie
lub Teamsie też się sprawdzi?

13

czy ten sam link daję kilku uczniom czy każdy uczeń
ma nowy link?

14

Czy można udostępnić link nie mając klasy?

15

Jak połączyć zestawy?

16

czy moja baza quizów jest dostępna tylko dla
mnie?

17

interesuje mnie jeszcze zoom

Można wykorzystać materiały dostępne w wydanych
kursach językowych przy zachowaniu następujących
następujących warunków.
1. Materiały te będą wykorzystane jedynie w gronie
Państwa uczniów w celu przeprowadzenia zajęć
edukacyjnych.
2. Należy podać źródło materiałów w opisie zestawu.
3. Nie można rozpowszechniać takich materiałów poza
grupą Państwa uczniów, poza szkołą (w tym celu należy
dostosować ustawienia zestawu, tak aby nie był dostępny
publicznie).
Podaję link do ulotki objaśniającej dopuszczalne
wykorzystanie uwtorów w edukacji https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/D
ozwolony_u%C5%BCytek_w_edukacji.svg
Tak. Quizlet pozwala zalogować się na trzy różne sposoby,
jednym z nich jest uwtrzenie konta niezależnego od
Facebooka czy Googla. Konto będzie bazowało na
podanym adresie mailowym i haśle.
Nie ma konieczności zakładania klas. Państwo wysyłają
uczniom link do zestawu. Uczeń ma możliwość otwarcia
zestawu zarówno po zalogowaniu się do aplikacji, jak i
bez posiadania konta na Quizlecie. Bez posiadania konta
w aplikacji uczeń będzie mógł korzystać z zestawów w
ograniczonym zakresie, np. nie będzie miał opcji gry.
Ten sam link udostępniamy jest kilku, kilkunastu uczniom.
Nie ma tu ograniczenia ilości osób, którym ten link jest
udostępniony.
Tak. Klasy mają jedynie państwu pomóc w
zorganizowaniu pracy w aplikacji. Nie trzeba z nich
korzystać. Ich brak nie wpływa na funkcjonalność
zestawów i dostępnych form nauki czy gry.
Otwieramy jeden z interesujących nas zestawów. Klikamy
opcję trzech kropek (więcej), a następnie połącz. W
nowootwartym oknie wybieramy zestawy, które
dołączamy do pierwotnie otwartego zestawu. Wybieramy
akcję jaka nas dla połaczonych zestawów interesuje i
klikamy rozpocznij (prezentacja QUIZLET - slajd 26).
Zależy to od wybranych przez Państwa ustawień.
Domyślnie każdy tworzony zestaw jest widoczny i
dostępny do edycji każdego użytkownika aplikacji. Trzy
tworzeniu testu w prawym górnym polu znajdą Państwo
ustawienia zestawu, pozwalające na ograniczenie ich
dostępności (prezentacja QUIZLET - slajd 15).
Zgodnie z tym co było wpsomniane na piewrszym
szkoleniu z bezpieczeństwa w sieci, nie rekomendujemy
Państwu korzystania z tej aplikacji. Z tego powodu nie
została ona uwzględniona w programie szkoleń.

