
 

 

  

 

 

 

Socrative 
 

 

Czyli minimalistycznie  

i prosto! 

 

Jak to zrobić? 

 

Instrukcja  

Schritt - für - Schritt  

lub step – by – step 

 



 

 

Tytułem wstępu… 

Socrative to proste narzędzie, które możemy wykorzystać do tworzenia quizów czy 

testów. Można w nim stworzyć pytania wyboru lub otwarte. Socrative ma trzy 

główne funkcjonalności: Quiz, Space Race oraz Exit Ticket, a także możliwość 

zadania szybkiego pytania. 

Zabieramy się do pracy… 

1. Aby skorzystać z możliwości narzędzia, wchodzimy na stronę 

https://www.socrative.com/. Zakładamy konto jako nauczyciel i logujemy się. 

Możemy się zalogować za pomocą dysku Google. 

2. Po wejściu na stronę główną, zobaczymy typ zadań, które możemy utworzyć: 

 

 Quiz to wyjściowa forma, która umożliwia stworzenie testu z trzema 

rodzajami pytań: wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz i otwarte. Oprócz 

pytań można załączyć ilustrację. Przy każdym pytaniu istnieje możliwość 

wpisania wyjaśnienia, które wyświetli się uczniowi po udzieleniu odpowiedzi 

na pytanie; 

https://www.socrative.com/


 

 

 

 Space Race polega na rozwiązywaniu quizu na czas i rywalizacji z innymi; 

 Exit Ticket można wykorzystać celem otrzymania informacji zwrotnej od 

uczniów po lekcji. Exit Ticket polega na postawieniu uczniom 3 pytań, które 

są informacją dla nauczyciela o poziomie zrozumienie treści lekcji. W tej 

opcji pytania są już skonstruowane.  Pytania są w języku angielskim.  Pytanie 

pierwsze How well did you understand today's material? pozwala uczniom 

oszacować na czterostopniowej skali, jak dobrze zrozumieli omawiany na 

lekcji materiał. Pytanie drugie: „What did you learn in todays class?” 

wymaga od ucznia napisania swojej odpowiedzi. Pytanie trzecie to pytanie, 

które stawiamy sami. Nie zapisujemy go w narzędziu Socrative. Możemy je 

zapisać na tablicy. Uczniowie otrzymują w aplikacji polecenie: „Please 

answer the teachers questions”. 

Niewątpliwą zaletą pracy z aplikacją jest to, że odpowiedzi uczniów widoczne 

są w czasie rzeczywistym.  

 

 

 

 

 



 

 

3. Aby utworzyć quiz, z górnego menu wybieramy Quizzes i następnie Add 

quiz. 

 

Nadajemy mu nazwę i wybieramy typ pytania pierwszego.  

 

Po utworzeniu wszystkich pytań zapisujemy nasz quiz. Wybieramy Save and 

Exit. 

4. Teraz musimy uruchomić nasz quiz. W tym celu z menu głównego po lewej 

stronie wybieramy Launch i decydujemy, czy uruchamiamy Quiz, Space Race 

czy Exit Ticket. My decydujemy się na Quiz. Wybieramy więc Quiz. Nastpnym 

krokiem będzie wybór  jednego z trzech trybów rozwiązywania testu:  

 Instant Feedback – uczniowie od razu po udzieleniu odpowiedzi otrzymują 

informację zwrotną; 



 

 

 Open Navigation – uczniowie mogą wracać do wcześniejszych pytań i zmieniać 

odpowiedzi tak długo, aż nie podejmą decyzji o zakończeniu quizu; 

 Teacher Paced – nauczyciel decyduje, w którym momencie i jakie pytania 

otrzymują uczniowie. Wszyscy wykonują quiz w tym samym tempie. 

 

Na koniec wybieramy start i od tego momentu quiz jest aktywny. 

5. Aby uczniowie mogli rozwiązać nasz test, muszą wejść na stronę 

https://b.socrative.com/login/student/, wpisać nazwę pokoju. Nazwa pokoju 

to nazwa twojego konta, która nadana została automatycznie.  W następnym 

kroku uczeń wpisuje swoje imię i nazwisko. 

  

https://b.socrative.com/login/student/


 

 

6. W czasie, gdy uczniowie pracują nad rozwiązaniem testu, możemy 

monitorować ich postępy. Z menu głównego (lewy górny róg strony) 

wybieramy Reports. 

 

 

Życzę przyjemnej pracy z Socrative! 

Opracowanie  

Anna Chabińska-Węgrecka 
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