
PROGRAM DO TWORZENIA KOMIKSÓW

Pixton ( www.pixton.com ) to aplikacja online pozwalająca tworzyć komiksy bez specjalistycznej wiedzy
czy  umiejętności  rysowania  oraz  portal  społecznościowy,  na  którym  użytkownicy  dzielą  się  swoimi
komiksami. Podstawowa wersja programu jest darmowa. Program nie posiada polskiej wersji językowej,
jest jednak dosyć intuicyjny i można z niego korzystać bez zaawansowanej znajomości języka angielskiego.
Można też skorzystać z Tłumacza w przeglądarce Google Chrome.

CZĘŚĆ I

1. Wejdź na stronę www.pixton.com i utwórz konto.

Przejdź do Classic Pixton

http://www.pixton.com/
http://www.pixton.com/


Możesz utworzyć prywatne konto dla zabawy, jako nauczyciel, aby wykorzystać komiks na lekcji lub jako 
uczeń.

Jeśli jesteś nauczycielem:

Zarejestruj się

Wpisz swoje imię

Podaj swój adres email

Wpisz ponownie swój adres email

Wybierz hasło

I zaczynaj!



Jeśli jesteś uczniem, możesz założyć konto,

wykorzystując otrzymany od nauczyciela
link aktywacyjny:

lub samodzielnie:

2. Po  zalogowaniu  na  stronie  głównej  wyświetlą  Ci  się  komiksy  różnych  twórców,
najchętniej oglądane lub najwyżej ocenione. W lewym górnym rogu znajdziesz trzy ikonki:

Po kliknięciu na pierwszą ikonkę pojawi się menu, które da Ci dostęp do zrobionych przez siebie komiksów
i postaci.

Druga ikonka oznacza stronę startową, trzecia – tworzenie komiksów.



3. Tworzenie komiksu rozpoczynamy, klikając polecenie CREATE A COMIC NOW! 
Możesz wybrać układ oraz opcję – podstawową lub zaawansowaną:

Wybierając tryb zaawansowany zyskujesz więcej możliwości edycji komiksu. Program daje Ci
możliwość zmiany trybu pracy z początkującego na zaawansowany na każdym etapie pracy,
więc  jeśli  nie  czujesz  się  pewnie,  możesz  zacząć  tworzenie  swojej  historii  w  trybie
początkującym.

4. Po wybraniu układu przechodzimy do następnego okna. Wpisz tytuł i zacznij tworzenie komiksu, 
korzystając z dostępnych narzędzi.

Klikając  na  poszczególne  przyciski  możesz  dodawać  kolejne  elementy  do  swojej  historyjki
oraz modyfikować ich wygląd.

różne rozmiary
paneli

każdy panel ma
tytuł i/lub opis

siatka kwadratowych
paneli

Wpisz tytuł komiksu



Wybierz postać

Kliknij postać, 
aby otrzymać dostęp 
do narzędzi modyfikacji

Przesuń obiekt

Zmień ekspresję

Zmień wygląd

Zmień proporcje

Zmień kolory

Kliknij  na  wybraną
postać,  aby  umieścić
ją na panelu komiksu



Efekt:

                   

Jak widzisz,  możesz zaprojektować swoją postać wedle własnego gustu.  Program
daje  Ci możliwość  modyfikowania  układu  ciała,  ekspresji  twarzy,  gestów,  koloru
skóry, stroju i jego kolorystyki. 

Oto przykład, jak możesz modyfikować wygląd postaci:

powiększ/zmniejsz

Zaznacz postać, wybierz 
narzędzie modyfikacji - 
wygląd i kliknij na element 
postaci, który chcesz 
zmienić, a następnie 
zaznacz wybrany element 
z palety





Następny krok to wybór tła i dodanie chmurki tekstowej. Możesz także uzupełnić obrazek dodatkowymi
rekwizytami.

                                                             

Bezpłatna  wersja  programu  Pixton  ma  bogatą  ofertę  wyboru  tła  dla  Twojej  historii.
Akcja komiksu  może  toczyć  się  m.  in.  w  szkole,  szpitalu,  restauracji,  muzeum,  parku,
kosmosie,  studiu  telewizyjnym,  domu,  kościele,  mieście,  biurze,  ludzkim  ciele,  świecie
prehistorycznym, świecie fantasy, bibliotece, pałacu, na pustyni, na farmie i w wielu innych
miejscach. 

W obrębie każdego tła masz wybór dodatkowych przestrzeni, np.

Dodaj tekst

Dodaj rekwizyt

Dodaj tło

Dodaj zdjęcie z dysku komputera

Wybierz tło
„szkoła”

Tu  znajdziesz  różnorodne  opcje
edytowania tła i jego elementów



Obraz możesz wzbogacić dodając odpowiednie rekwizyty:

W wybranym dymku wpisz tekst i pierwszy obrazek jest gotowy. Klikając na chmurkę tekstową możesz
dowolnie modyfikować krój i wielkość czcionki.

Zaznacz wybraną przestrzeń, 
w której będzie rozgrywać się
akcja Twojego komiksu

Zaznacz wybrany rekwizyt



Jeśli  jesteś zadowolony/a z efektu swojej pracy, zatwierdź obrazek, dodaj kolejny panel i  kontynuuj
akcję. Każdy zbędny element możesz usunąć korzystając z narzędzia „Kosz”.

Na  nowym  panelu  zostaje  automatycznie  skopiowane  tło  i  postacie  z  panelu  poprzedniego.
Można je dowolnie modyfikować, korzystając z dostępnych narzędzi.

Zatwierdź panel

Zaznacz wybrany element 
i wybierz narzędzie „Kosz”

Plusikiem  w  prawym
dolnym  rogu  możesz
dodawać kolejne okna 



Wystarczy kliknąć na postać, a program zaproponuje Ci wybór ekspresji twarzy lub nowej pozy dla Twojej
postaci.

Dodaj  nowy  rekwizyt,  tekst  w  dymku  (możesz  dowolnie  modyfikować  kształt  pola  tekstowego,
krój i wielkość czcionki) i kontynuuj opowieść. 

Wybierz narzędzie ekspresji twarzy 
i wskaż wybraną propozycję

Wybierz narzędzie pozy ciała            
i wskaż wybraną propozycję



Tryb zaawansowany daje Ci możliwość modyfikacji wielkości panelu.

Po skończeniu pracy masz kilka opcji. Możesz zapisać komiks na później, klikając przycisk
SAVE  FOR  LATER –  wtedy  komiks  zapisze  się  w  Twojej  kolekcji  komiksów.
W wersji bezpłatnej  programu  nie  możesz  go pobrać  ani  wydrukować.
Kiedy klikniesz przycisk PUBLISH, pojawi się tabela do uzupełnienia kilku informacji. 

Musisz podać tytuł komiksu (jeśli nie zrobiłeś/łaś tego wcześniej) i wskazać język w jakim tworzyłeś/łaś swój
komiks. Na końcu kliknij PUBLISH NOW.

Złap i przeciągnij, aby zmienić długość i szerokość panelu



Po opublikowaniu otrzymujesz link do swojego komiksu w Pixton,  żeby opublikować
go na Facebooku lub Twiterze, lub przesłać komiks e-mailem. 

Niestety  bezpłatna  wersja  Pixton  nie  pozwala  Ci  go drukować  ani  pobrać  na  swój
komputer. 

Możesz  zaembedować  komiks  na  swoją  stronę.  Wystarczy  wybrać  znajdującą  się
pod komiksem ikonę <> Embed (osadź) i skopiować kod do wstawienia na stronę. 

Ikona pisaka pozwala na ponowną edycję komiksu. 

        Ikona śrubki pozwala na ponowną edycję opisu komiksu.



CZĘŚĆ II

Pixton  to  ciekawe  narzędzie  do  wykorzystania  w  szkole.  Program  jest  płatny,  ale  oferuje  15-dniowy
bezpłatny okres próbny dla grupy 50 uczniów. Możesz zaplanować zadanie dla uczniów i na bieżąco śledzić
efekty ich pracy. Jak to zrobić? 

1. Utwórz konto jako nauczyciel.
2. Po zalogowaniu w lewym górnym rogu na stronie głównej znajdziesz cztery ikonki:

Po kliknięciu na pierwszą ikonkę pojawi się Menu, które da Ci dostęp m. in. 

oraz do komiksów i postaci Twoich uczniów.

do  zrobionych  przez  Ciebie  komiksów
i postaci



Szybki dostęp do prac uczniów uzyskasz klikając na czwartą ikonkę (oko).

Druga ikonka oznacza stronę startową, trzecia – tworzenie komiksów.

3. Wejdź na stronę główną i rozpocznij pracę, naciskając przycisk START YOUR ACTIVITY. 

W  oknie,  które  się  pojawi  wpisz  tytuł  zadania  i  instrukcję  dla  uczniów.  Zadanie  możesz
zapisać na później,  naciskając przycisk  SAVE FOR LATER  lub zapisać i  przypisać do grupy,
naciskając przycisk SAVE & ASSIGN TO GROUP.



Po  powrocie  na  stronę  główną  zobaczysz  zaplanowane  przez  Ciebie  zadanie.  W każdej  chwili  możesz
je edytować, naciskając przycisk OPEN, a następnie EDIT ACTIVITY.



4. Kolejny  krok  to  zaproszenie  uczniów  do  grupy  realizującej  zadanie  (grupa  może  liczyć
50 uczniów). Na stronie głównej naciśnij przycisk +ADD PEOPLE i wybierz, w jaki sposób chcesz
zaprosić uczniów:
a) użyj logowania za pomocą Google lub Office365 – wpisz listę adresów e-mail:

b) utwórz i przypisz nazwy użytkownika i hasła:



c) uczniowie rejestrują się za pomocą linku do samodzielnej rejestracji (ta metoda jest najwygodniejsza,
wystarczy podać uczniom link, który wykorzystają podczas zakładania konta lub po zalogowaniu na konto
wcześniej utworzone):

Przez cały czas masz dostęp do listy uczniów i możesz obserwować ich aktywność.

5. Nauczyciel  może  na  bieżąco  obserwować  postępy  uczniów,  udzielając  im  wskazówek
w komentarzach.  Jeśli  uczeń  opublikuje  swój  komiks,  nauczyciel  może  go  edytować  i  pomóc
uczniowi,  korygując błędy.  Po zakończeniu należy  zatwierdzić  komiks.  Wszystkie zatwierdzone
prace znajdą się w Galerii komiksów.



Wejdź do Galerii komiksów 
i wybierz pracę, którą chcesz 
sprawdzić

Jeśli  komiks  wymaga  poprawy
lub  jeśli  chcesz  udzielić
uczniowi  wskazówek  do  jego
kontynuacji,  odeślij  pracę
uczniowi wraz z komentarzem,
klikając na przycisk SEND BACK



Po  naciśnięciu  przycisku
SEND  BACK pojawi  się
okno,  w  którym  możesz
wpisać swój komentarz

Zatwierdź komiks 
i odszukaj go w Galerii 
prac zatwierdzonych



Prace uczniów klasy 1Gg, 1Eg i 1Pg VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
Kielce 2020

1. Morderstwo w Malinowie https://Pixton.com/ic:k37rcq3x

2. Dobro https://Pixton.com/ic:7xfsk28p

3. Balladyna – historia kryminalna https://Pixton.com/ic:0umdfwws

4. Historia Balladyny https://Pixton.com/ic:f1q5w445

5. Sława i maliny, czyli losy Balladyny https://Pixton.com/ic:8pc0sjml

6. Sumienie https://Pixton.com/ic:wrq12fi1

7. Balladyna w sieci https://Pixton.com/ic:zyrg0ccx

8. Balladyna – historia prawdziwsza https://Pixton.com/ic:gc2mzn73

9. Pianista https://Pixton.com/ic:5kqn31mn

10. Balladyna 2K20 https://Pixton.com/ic:4dot6185

11. Król wygnaniec https://Pixton.com/ic:dd6reoiq 

12. Balladyna 2.0 https://Pixton.com/ic:odo3kxo6 

13. Balladyna https://Pixton.com/ic:4zegiro1

14. Balladyna https://Pixton.com/ic:8io8t4wg
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