
  

 

 

 

 

Prosto, efektywnie, 

atrakcyjnie 

 

Jak to zrobić? 

 

Instrukcja  

Schritt - für - Schritt  

lub step – by – step 
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Tytułem wstępu… 

Wordwallt to proste w obsłudze narzędzie, które oferuje szereg szablonów ćwiczeń 

w wersji interaktywnej i do druku.  Niewątpliwą zaletą Wordwall jest to, że praca  

z nim nie zajmie nam więcej niż pięć minut i językiem, który będzie nas kierował 

podczas pracy może być język polski.  

Zabieramy się do pracy… 

1. Aby skorzystać z możliwości narzędzia, wchodzimy na stronę 

https://wordwall.net/pl 

2. Wybieramy Utwórz konto - w prawym górnym rogu. Rejestrujemy się.  

Możemy się zalogować, wykorzystując konto na Dysku Google lub wpisując adres 

mailowy i ustalając hasło. Akceptujemy regulamin i tworzymy konto. 

 

https://wordwall.net/pl


 

 

 

 

Projekt o numerze POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049635 „Kreatywny nauczyciel, kreatywna 

szkoła, kreatywny uczeń” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, „Ponadnarodowa mobilność 

kadry edukacji szkolnej” 

 

3. Po zalogowaniu się, strona będzie wyglądała tak: 

 

 

 W Wordwall menu widoczne jest na górnym pasku strony:  

• Funkcje – znajdziemy tu poradnik, który nam wskaże możliwości narzędzia; 

• Społeczność – tutaj znajdziemy ćwiczenia  przygotowane przez innych;  

• Moje ćwiczenia – to miejsca, gdzie gromadzone są utworzone przez nas 

materiały; 

• Moje wyniki – tutaj możemy sprawdzić postepy naszych uczniów; 

• Utwórz ćwiczenie – czyli zabieramy się do pracy  

4. Po wybraniu polecenia Utwórz ćwiczenie, wyświetli nam się szereg szblonów. 

Szablony, z których ja najczęściej korzystam, to Połącz w pary (możemy tu 

połączyć obrazek do słowa, całego zdania – wszystko zależy od naszych 

pomysłów), Prawda czy fałsz oraz Porządkowanie (przekładamy słowa, aby 

powstało z nich logiczne i poprawne gramatycznie zdanie). 
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5. Tworzymy więc pierwsze nasze ćwiczenie. Decydujemy się na Połącz w pary. 

Wybieramy interesujący nas szablon. Nadajemy tytuł, aby łatwiej było odnaleźć 

nasze ćwiczenie.  

 

6. Teraz musimy zdecydować, jakie elementy będą tworzyły parę. Mogą to być: 

• obrazek + definicja; 

Nadajemy 

nazwę/tytuł 
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• obrazek i słowo/zdanie + definicja. 

Decydujemy się na drugą opcję. Gdy mamy już pomysł, co z czym chcemy połączyć, 

klikamy na ikonkę obrazka. Obrazek możemy wyszukać w załadowanej w Wordwall 

wyszukiwarce zdjęć. Wpisując słowo, które chcemy zobrazować, mamy możliwość 

wyboru stopnia powiązania danego słowa z obrazem: wszystkie, mały, średni, 

duży. Poniżej rezultat wyszukiwania obrazka do słowa dom przy wyborze Duży.  

 

A takie obrazki zostaną wyszukane, gdy wybierzemy Mały.  
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Wyszukiwarka wbudowana w narzędzie Wordwall wyszukuje wszystkie obrazki 

związane z danym słowem, nie zważając na licencję. Nie zdziwmy się wobec tego, gdy 

wyszuka nam obrazek ze znakiem wodnym. Nie oznacza to, że musimy go 

wykorzystać. Pamiętajmy o prawie autorskim. 

Jeżeli nie znajdziemy odpowiadającego nam zdjęcia w ten sposób, możemy załadować 

je z komputera. Klikamy w ikonkę obrazka i wybieramy prześlij. 
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Po wybraniu obrazka, pracujemy nad  zawartością pary. Może to być jedno słowo lub 

całe zdanie. Z niemieckimi znakami nie będziemy mieć problemu, ponieważ możemy 

je wstawić bezpośrednio z narzędzia Wordwall. W trakcie wpisywanie uaktywni  nam 

się okienko, z którego będziemy mogli wstawić symbol, czyli między innymi 

niemieckie znaki. 

 

 

 

 

Gdy pierwszy element naszej pary będzie gotowy, przechodzimy do tworzenia 

drugiego. W miejscu Definicja wpisujemy drugi element naszej pary. 

 

Wybieramy 

symbol. 

Otworzy nam 

się okienko ze 

znakami. 



 

 

 

 

Projekt o numerze POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049635 „Kreatywny nauczyciel, kreatywna 

szkoła, kreatywny uczeń” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, „Ponadnarodowa mobilność 

kadry edukacji szkolnej” 

 

 

 

 

 

 

Gdy pierwsza para będzie już gotowa, dodajemy kolejną, klikając Dodaj nowy 

elemet. Postępujemy według opisanych wyżej kroków. 

 

 

Pierwszy element 

naszej pary: składa 

się z obrazka  

i zdania. 

Wpisujemy drugi 

element naszej 

pary. 

Dodajemy kolejną 

parę. 
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Utworzoną parę możemy usunąć, klikając na kosz po prawej stronie. Możemy też 

zmienić jej miejce. Klikając i przytrzymując prawy klawisz myszki na strzałkach obok 

kosza, przesuwamy parę do góry lub na dół. 

 

 

Po dodaniu pożądanej ilości par (nie mniej niż trzy), klikamy Gotowe. 

 

 
Kończymy pracę 

przy tworzeniu par, 

klikając Gotowe. 

Usuwamy parę. 

Przesuwamy parę 

w dowolne miejsce. 
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7. Teraz wybieramy motyw/designe  naszego ćwiczenia. Motywy znajdziemy pod 

ćwiczeniem. 

 

 

 

 

 

8. W kolejnym kroku możemy ustalić limit czasowy, w którym uczeń ma się 

zmieścić, wykonując zadanie. Możemy ustawić wyświetlanie się prawidłowych 

odpowiedzi po wykonaniu przez ucznia ćwiczenia. Opcje te znajdziemy pod 

motywami. Mamy następujące możliwości: 

a). Zegar:  

● Brak – oznacza, że czas nie będzie odmierzany; 

Wybieramy moty. 

Mój ulubiony to 

pokój redakcyjny. 
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● Odliczanie w górę – czas będzie odliczany, gdy uczeń rozpocznie 

rozwiązywanie ćwiczenia; 

● Odliczanie w dłół – wyznaczamy limit czasowy, w jakim uczeń ma  

się zmieścić, po tym czasie dalsza praca nad zadaniem nie będzie możliwa, 

uczeń będzie musiał zacząć od nowa rozwiązywanie zadania. 

b).  Losowo: tutaj decydujemy, czy pary mają ukazywać się w tej samej 

kolejności przy każdym rozwiązywaniu zadania; 

c). Koniec gry: tutaj decydujemy, czy odpowiedzi będą się uczniowi 

wyświetlały po wykonaniu ćwiczenia. 

Na koniec decydujemy, czy ustawienia te będą dotyczyły szablonu połącz  

w  pary, czy tylko tego konkretnego ćwiczenia. 

 

 

 

a).  

b).  

c).  
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9. Co możemy jeszcze zrobić? 

Mżemy nasze ćwiczenie edytować, czyli np. stworzyć inne pary. Możemy wygenerować 

kod embed i osadzić je na swojej stronie. Możemy również nadać mu nowy tytuł.  

 

 

 

 

 

10. Teraz pora na udostępnienie naszego ćwiczenia. W tym celu klikamy na 

prostokącik z napisem Udostępnij. Znajdziemy go pod ćwiczeniem. Musimy 

zdecydować, komu chcemy udostępnić nasze ćwiczenie: 

a).  możemy je udostępnić innym nauczycielom i uczącym się. Ćwiczenie będzie 

widoczne na stronie Wordwall dla innych użytkowników i stanie się jednym  

z gotowych do wykorzystania zadań. Podczas udostępniania wygenerowany 

zostanie link do naszego ćwiczenia. Będziemy mogli go przesłać naszym 

znajomym nauczycielom; 

Edytujemy nasze 

pary. 
Generujemy kod 

embed. 

Klikając na 

Więcej, 

możemy zmienić 

nazwę 

ćwiczenia. 
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b). udostępniamy je naszym uczniom, zadając ćwiczenie jako pracę domową lub 

materiał do nauki. Konfigurujemy również opcje udostępniania:: 

● ustalamy, czy uczeń ma wpisać swoje imię przed wykonaniem ćwiczenia, 

czy będzie je rozwiązywał anonimowo, 

● decydujemy, w jakim czasie ćwiczenie będzie dostępne dla uczniów; 

● oraz, czy po zakończeniu pracy, uczeń zobaczy poprawne odpowiedzi  

i ranking. 

 

  

 

 

 

Udostępniamy 

innym 

nauczycielom. 

Zadajemy 

naszym 

uczniom. 
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Wyniki naszych uczniów będziemy mogli sprawdzić u góry strony w zakładce Moje 

wyniki. 

11. Możemy również zmienić szablon naszego ćwiczenia, wybierając dostępne opcje. 

Zobaczymy je po prawej stronie naszego ćwiczenia. Możemy np. z ćwiczenia 

Połącz w pary zrobić test. Mamy również możliwość wygenerowania z niego 

dokumentu Pdf w postaci np. ćwiczenia połącz w pary lub testu.  
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Życzę przyjemnej pracy z Wordwall! 

Opracowanie  

Anna Chabińska-Węgrecka 

CC BY NC ND 

Tworzymy materiał 

do wydruku, 

wybierając jedną  

z  zaproponowanych 

opcji. 

Zmieniamy szablon, 

wybierając spośród 

zaproponowanych. 


