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Wirtualny pokój zagadek: 
formularze Google  
i Microsoft 
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Opracowanie: 



 

 

Wirtualny pokój zagadek: 

formularze Google i Microsoft. 

 

Pani InformaTiK 

  



 

Nauczycielka przedmiotów zawodowych 

informatycznych 

Wyróżniona odznaką MIEE za podjęte działania 

edukacyjne w roku szkolny 2019/2020. 

Autorka przewodnika po programie OneNote – 

tworzenie wirtualnych pokoi zagadek. 

 

 

 

 

    



AGENDA 

 

1. FORMULARZE GOOGLE 

2. MS FORMS 

3. INNE NARZĘDZIA 

 

  



Polecane miejsca w sieci o tematyce ER: 

 

• Grupa Escape Room w edukacji: 

https://www.facebook.com/groups/797701987331000 

 

• Grupa Genial.ly Polska 

https://www.facebook.com/groups/868064883659074 

 

• Przykład ER na formularzach Google 

https://forms.gle/LDosrBvjgreDmN957 

(autorka ER: Agnieszka Makowczyńska) 

 

  

https://www.facebook.com/groups/797701987331000
https://www.facebook.com/groups/868064883659074
https://forms.gle/LDosrBvjgreDmN957


FORMULARZE GOOGLE 

 

Otwieramy przeglądarkę internetową, logujemy się na konto Google – 

gmail.com.  

 

Po zalogowaniu wchodzimy na stronę: 

https://docs.google.com/forms/u/0/ 

 

Zostaniemy przeniesieni do dokumentów Google – formularze.   

Aby utworzyć nowy formularz  

należy kliknąć  

w ikonę plusa. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/u/0/


Tworzenie formularza 

W pierwszej kolejności nadajemy nazwę tworzonemu formularzowi oraz 

wprowadzamy opis zadania lub fabuły. 

  



Tworzenie formularza 

Przechodzimy do tworzenia formularza gry. Do każdego formularza możemy 

dodać: 

  
Dodaj pytanie 

Importuj pytania 

Dodaj tytuł i opis 

Dodaj zdjęcia 

Dodaj film 

Dodaj sekcję 



Tworzenie formularza – rodzaje pytań 

 

 

  



Pytanie typu jednokrotny wybór 

  



Pytanie typu krótka odpowiedź 

 

 



Pytanie typu krótka odpowiedź 

 

  



Pytanie typu krótka odpowiedź 

  



Sekcje z Google Forms  



Udostępnianie formularzy dla uczniów 

  



Udostępnianie formularzy dla nauczycieli 

  



MICROSOFT FORMS 

 

 

Otwieramy przeglądarkę internetową, logujemy się na konto Office365. 

Po zalogowaniu wybieramy aplikację MS Forms. 

Tworzymy nowy formularz poprzez kliknięcie  

w „Nowy test.” 

 

  



Tworzenie formularza 

Po utworzeniu formularza wprowadź jego tytuł i opis.  

Aby dodać pytanie do formularza należy kliknąć 

na przycisk dodaj nowy i wybrać rodzaj pytania 

z dostępnych: 

 

   



Tworzenie formularza – rodzaje pytań 

 

  



Tworzenie formularza – rodzaje pytań 

  



Tworzenie formularza – rodzaje pytań 

  



Tworzenie formularza – rodzaje pytań 

 



Tworzenie formularza – rodzaje pytań 

 

 

  



Sekcje w Ms Forms 

Sekcje to „kartki” z zadaniami, służą nam do odsłaniania pytań po kolei. 

Tworzymy najpierw sekcje, w nich pytania. W pytaniach mamy możliwość 

dodania rozgałęzień (patrz następna strona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozgałęzienia w MS Forms 

 

  



Udostępnianie MS Forms dla uczniów 

 

  



Udostępnianie MS Forms jako szablon 

  



Dodatkowe narzędzia  

pomocne w tworzeniu  

wirtualnych pokoi zagadek 

 

• https://www.qr-online.pl/ 

• https://cryptii.com/ 

• https://tiny.pl/ 

• https://www.krzyzowki.edu.pl/ 

• https://pixabay.com/ 

  

https://www.qr-online.pl/
https://cryptii.com/
https://tiny.pl/
https://www.krzyzowki.edu.pl/
https://pixabay.com/


Program dla nauczycieli 

Microsoft Innovative Educator Expert 

(MIEE) 

 

 

 

 

 

https://wke.lt/w/s/MF4g69 

  



 


