Kahoot, Learningapps.org– Pytania i odpowiedzi
Numer
pytania
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Pytanie
Posiadam darmowe konto Kahoot. Posiada ona bardzo
ograniczone możliwości tworzenia zadań. Na okres covid
19 moje konto samoczynnie przekształcono do opcji
premium i mam możliwości z wersji płatnej mojego
konta. Korzystam z tego bo za 60 niecałe dni moja wersja
znów stanie się podstawowa. Tworzę teraz na wyścigi
masę testów do pracy na przyszłość. Czy macie państwo
wiedzę co może się stać z testami które sobie stworzę?
Czy zostaną skasowane?"
Czy kahoot jest możliwy w nauczaniu zdalnym? Do tej
pory na rzutniku uczeń widział pytanie a na telefonie
zaznaczał odpowiedzi, ale siedział w klasie.

Odpowiedź

Nie, skasowane nie zostaną

Tak, konieczne jest tylko skorzystanie z programu
dzięki któremu można "podzielić się" grupowo
ekranem np. Skype, Zoom, MS Teams
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przepraszam, co mam wpisac w miejscu nickname?

Imię, nazwisko, pseudonim jakim się Państwo chcecie
posługiwać
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Czy jest możliwość aby rodzice dowiadywali się o
wynikach z Forms, Kahoot w sposób automatyczny?

Niestety nie ma takiej możliwości.
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czy można wpisać inny czas

Mają Państwo przy każdym pytaniu opcję wyboru
długości od 10 sek po 240
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a można otrzymać konkretną instrukcję jak przygotować
quiz od a do z?
Mam pytanie, jak zadać pytanie dźwiękowe w aplikacji
kahoot!? Jakie rozszerzenie muszą mieć pliki dźwiękowe?
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a c z prawami autorskimi wgrywanych zdjęć z internetu?
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Czy w Kahoot jest możliwość zapisywania tekstów w
edytorze równań (pytania z matematyki)?
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czy taki test z Kahoota można usunąć, jeśli tak to jak to
zrobić?
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a skąd Pan bierze ten kod, który nam Pan podaje?

12

Ja u siebie widzę tylko symbole odpowiedzi, nie ma ani
pytań, ani obrazków, nic.
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Jak się dodaje uczestników.Jak sie generuje kody
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Czy można skorzystać z Kahootów wykonanych przez
innych. Jeżeli tak to jak to zrobić

Tak, dostaną Państwo instrukcję
W wersji podstawowej pytaniem dźwiękowym może
być link z YouTube
Korzystamy z biblioteki Kahoot, albo z dostępnych,
bezpiecznych baz z fotografiami np. Flickr
Ciężko będzie wpisać "z ręki" bo edytor tekstu jest tu
ubogi, ale można np. zapisać równanie np. z pliku
word jako plik jpg i wgrać jako zdjęcie
Każdy test można usunąć wchodząc w moje Kahooty,
w wybranym teście rozwinąć trzy kropki I kliknac
"delete"
Kod generuje się automatycznie po zaproszeniu do gry
Pytania i odpowiedzi widoczne są na ekranie
komuputera. Poprzez aplikację na smartphone albo
stronę kahoot.it widzimy tylko symbole do naciskania
wybranej odpowiedzi
Uczestnicy sami się dodają, wchodząc do testu
poprzez wpisanie kodu PIN. Kon generuje się
automatycznie po zaproszeniu do gry
Trzeba "podzielić się" kahootem czyli zrobić "share" .
Po wybraniu naszego Kahoota którym chcemy się
podzielić, mamy opcję trzech kropek i funkcję "share" i
sposoby na udostępnienie wybranego Kahoota
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quizy na kahoot są dostępne tylko dla mnie?
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W jaki sposób moge przekazać uczniowi dane logowania
w learning apps? Trzeba do każdego ucznia wysłać
osobno wiadomość?
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w jaki sposób uczniowie mogą się dostać do danej klasy learningapps?
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Skąd biorę link? Świetne szkolenie! Bardzo dziękuję! learningapps

Tak, do momentu w którym nie zdecydujemy się nim
podzielić w opcji "share"
Niestety tak. Opcja Drukuj listę kont / haseł wskazuje
że twórcy strony przewidywali raczej formę wydruku
przez nauczyciela I rozdania uczniom w klasie. W
obecnych okolicznościach należałoby dane takie
dostarczyć poprzez przyjętą formę komunikacji (
dziennik elektroniczny, poczta na google classroom
bądź moodle ).
Najlepszą formą dodania uczniów do klasy jest
samodzielne utworzenie kont uczniów - wtedy mamy
pełną kontrolę na poczynaniami uczniów. Jednakże
jeśli uczniowie sami założyli konta można z poziomu
opcji klasy wygenerować link poprzez który uczniowie
mogą dołączyć do klasy.
Link do strony to: learningapps.org - będzie on w
instrukcji wraz z przewodnikiem jak poruszać się po
stronie.

