
JAK STWORZYĆ QUIZ DLA UCZNIÓW ZA POMOCĄ KAHOOTA? 

1. Wchodzisz na stronę:  https://kahoot.com/schools-u/ 

2. Logujesz się (jeśli posiadasz już konto) albo zakładasz konto 

zgodnie z instrukcjami: 

 

 

 

 

 

Jeśli nie masz konta, kliknij SIGN UP 

i postępuj zgodnie ze wskazówkami.  

 

3. W celu stworzenia quizu dla uczniów klikamy CREATE KAHHOT 

w prawym rogu.  

 

  

https://kahoot.com/schools-u/


4. Wybieramy wersję:  Kahoot for formative asessment. 

5. Pokazuje nam się szablon pytań. Z lewej strony możemy do 

każdego pytania ustawiać sobie limit czasowy lub na przykład 

opcję odpowiedzi:  

 

6. Można również wstawiać swoje zdjęcia – jako tło lub jeśli jest 

ono treścią pytania.  

 

Najpierw klikamy REMOVE, w ten sposób usuwamy zdjęcie 

 z szablonu. 

 

 

 

 

 

 



7. Możemy załadować zdjęcie ze swojego komputera,  wstawić 

link do serwisu YouTube lub poszukać zdjęć w bibliotece 

obrazów Kahoot.  

 

 

8. W szablonie nad zdjęciem wpisujemy swoje pytanie do quizu.  

 

 

 

 



 

9. W kolorowych prostokątach wpisujesz odpowiedzi. W 

zależności od ustawień, może być jedna poprawna albo 

więcej. Jeśli jest to typ prawda/ fałsz, zaznaczasz poprawną 

odpowiedź.  

10. Jeśli chcemy dodać pytanie, z lewej strony klikamy ADD 

QUESTION i wówczas możemy sobie wybrać typ pytania. (jest 

również opcja pytań otwartych)  

 

 

11. Cały quiz tworzymy po kolei ze slajdów z lewej strony. Są 

już przygotowane szablony przez Kahoot. Jeśli wolimy 

stworzyć swoje szablony (np. tylko pytania otwarte), usuwamy 

slajd (ikonka kosza na śmieci) i klikamy ADD QUESTION (j/w). 

 

 



12. W przypadku pytań otwartych (bardzo przydatnych dla 

nauczyciela) jest opcja wpisania innych odpowiedzi 

akceptowalnych, które będą zaliczone w czasie quizu.  

 

 

 

13. Po stworzeniu swojego quizu klikamy DONE.  

14. Możemy potem „przetestować” swój quiz – pojawi się 

wówczas symulacja gry.  

15. Aby uczniowie mogli zagrać, muszą otrzymać od nas 

wyświetlany na stronie numer PIN, indywidualny dla każdego 

quizu.  Uczniowie wpisują PIN oraz swój nick, po czym 

dołączają do gry. Na tablicy pojawią się pseudonimy 

uczestników i wtedy klikamy START. Naszym zadaniem w 

trakcie quizu jest „przewijanie” pytań za pomocą NEXT.  

16. Twoje quizy są zapisywane w zakładce MY KAHOOTS. 

Możesz zmieniać im nazwę, edytować je, usuwać.  

 

  


