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Formularz zgłoszeniowy 
Przykłady dobrych praktyk w edukacji 

„Dzielimy się doświadczeniami” 
 

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia 

Testy uczniów dla uczniów 

 
Nazwa szkoły/placówki 

 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera 

 
Adres szkoły/placówki  
1. miasto, gmina, powiat, ulica,  
2. telefon, 
3. e-mail, 

4. strona internetowa. 
 

62-200 Gniezno, gmina Gniezno;  
powiat gnieźnieński, ulica Chrobrego 12;  
tel. 61 426 39 97; 
e-mail - sp5gniezno@post.pl;  
strona www - www.sp5.gniezno.pl 

Autor projektu/przedsięwzięcia 
(imię, nazwisko, stanowisko) 

Agnieszka Walczak 
nauczyciel muzyki i informatyki 

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, 
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, 
cele projektu, czas realizacji...). 

 

         Inspiracją do stworzenia tego projektu była dla mnie praca z narzędziem 
interaktywnym, jakim jest Kahoot. Jest ona ciekawym pomysłem na zaktywizowanie 
uczniów oraz zwiększenie atrakcyjności lekcji. Umożliwia ona tworzenie i rozwiązywanie 
Quizów, w których uczniowie za pośrednictwem dowolnego urządzenia mającego 
przeglądarkę, zaznaczają odpowiedzi, które są wyświetlane na tablicy/ekranie.  
Ten z uczniów, który zaznaczy najszybciej bezbłędną odpowiedź, zdobywa najwięcej 
punktów. Pytania w Kahoot mogą zawierać zdjęcia i filmy. Uczniowie nie muszą mieć konta 
Kahoot w celu udziału w Quizie. Prowadzący może kontrolować tempo quizu lub ankiety 
przez wprowadzenie limitu czasu. Uczniom odpowiadającym na pytania przyznawane są 
punkty za prawidłowe odpowiedzi oraz szybkość ich udzielania. Tło dźwiękowe (muzyka 
i tykanie zegara), podnosi atrakcyjność testów i pobudza uczniów do zdrowej rywalizacji. 
Plusem jest to, że nie widać na ekranie, kto odpowiada najsłabiej. Przedstawiane jest tylko 
5 najlepszych osób. 
         Wcześniej sama tworzyłam różne quizy i testy zarówno z informatyki jak muzyki 
i inne np.: 

Test 1 (muzyka) - https://play.kahoot.it/#/?quizId=56efc8af-86bb-4489-96c7-a21c04bea46e 
Test 1 (informatyka) - https://play.kahoot.it/#/?quizId=a2b91b1d-be35-46c3-8bcf-afde211372c7 
Cyfry, liczby... - https://play.kahoot.it/#/?quizId=eb596e74-1ef8-4758-a5de-901856543955 

 
         Widząc ile entuzjazmu wzbudza w dzieciach rozwiązywanie testów, postanowi-
łam nauczyć je samodzielnego tworzenia i prezentowania quizów. 
Chciałam, aby dzięki temu narzędziu, w łatwy i przyjemny sposób mogły przygoto-
wać się do testów czy sprawdzianów również z innych przedmiotów.  
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2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu). 

 

Wynikiem realizacji projektu było poszerzenie wiedzy uczniów między innymi z informatyki, 

matematyki, historii i języka polskiego.  

Uczniowie zauważyli, że wspólna praca, czy też praca na rzecz innych, może dostarczać 

wiele emocji, radości i dobrej zabawy. Dzięki temu wzrosła ich motywacja.  

Udział w przedsięwzięciu mobilizował wybranych uczniów do wzmożonego wysiłku 

i dodatkowej pracy, które oprócz dodatkowych ocen z informatyki, zaowocowały osobistym 

rozwojem uczniów i zwiększoną efektywnością nauczania. Umiejętność ta dała im 

możliwość wykazywania się wiedzą w każdej dziedzinie. 

Uczniowie udostępniają swoje prace co daje możliwość dzielenia się wiedzą. 

Możliwość umieszczania w quizach grafik, muzyki czy filmów zamieszczonych na You Tube 

jest dla uczniów bardzo atrakcyjna. 

Oprócz tego, że uczniowie rozwijali swoje umiejętności informatyczne i wzbogacali wiedzę, 

opracowane quizy stanowią wsparcie dla nauczyciela, ułatwiając jego pracę. 

Stworzone projekty jak najbardziej nadają się do wykorzystania, a także rozwijania przez 

innych nauczycieli; nie tylko z naszej szkoły.  

 
 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań 
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami. 
 

 

 
 

 
4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, 
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…). 
 

http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/2016-07-11-21-26-59/lekcje/2016-07-12-19-41-41/45-quizy 

 
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów 
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych 
materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., 
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami). 

 

http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/2016-07-11-21-26-59/lekcje/2016-07-12-19-41-41/45-quizy

