
Wirtualna tablica 

 

Padlet: https://pl.padlet.com/ 

 

Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. 

To proste w obsłudze narzędzie może służyć jako tablica informacyjna lub obszar 

roboczy do współpracy uczniów i nauczycieli. Można je wykorzystać do 

gromadzenia zbiorów, jako miejsce do dyskusji, przeprowadzania prostych 

konkursów, burzy mózgów, redagowania wspólnych opowieści, otrzymywania 

informacji zwrotnej, czy składania życzeń. Zastosowań może być bardzo dużo. 

Na tablicy można umieszczać dowolne pliki multimedialne: teksty, filmy, adresy 

stron internetowych oraz obrazki i zdjęcia (pobrane z naszego komputera, 

ściągnięte z internetu lub zrobione wprost z kamery). 

Jak korzystać z programu? 

Wchodzimy na stronę http://pl.padlet.com/ i zakładamy konto. Strona otworzy 

nam się w polskiej wersji językowej, ale gdyby stało się inaczej, to po lewej 

stronie tablicy jest możliwość wybrania odpowiedniego języka. 

 

 

https://pl.padlet.com/
http://pl.padlet.com/


Możemy stworzyć swoją pierwszą tablicę od razu, bez rejestracji, co oznacza 

jednak ograniczone możliwości edycyjne tablicy lub założyć konto i na nim 

gromadzić swoje kolejne ściany oraz korzystać z nich w każdym miejscu i na 

każdym komputerze. 

W prawym górnym rogu znajdziemy przycisk umożliwiający rejestrację, a po 

założeniu konta logowanie do programu. 

 

Jeśli posiadamy konto w Google, 

możemy z tego skorzystać podczas 

rejestracji i połączyć konta.  

Można też zarejestrować się poprzez 

Facebooka  

lub założyć oddzielne konto.  

W tym celu wpisujemy nasz email i 

hasło. 

Po utworzeniu konta logujemy się do 

programu i możemy zacząć tworzyć 

swoje ściany. 

 

 

Aby utworzyć tablicę klikamy przycisk STWÓRZ TABLICĘ  

Po chwili otrzymamy pustą tablicę, którą możemy zapełnić swoją treścią. 

 

 



Jak utworzyć wiadomość na tablicy? 

 

Aby utworzyć na ścianie wiadomość, należy 

na nią dwukrotnie kliknąć. Pojawi się pole 

edycyjne, które uzupełniamy swoją treścią.  

Możemy: 

 wpisać tytuł i opis posta 

 załadować dokumenty, zdjęcia i obrazki 
z komputera lub internetu (UPLOAD) 

 zrobić zdjęcie kamerką internetową 

(TAKE PHOTO) 

 wstawić film lub link dowolnej strony 

internetowej (LINK FROM WEB) 

 

Kilka słów o poszczególnych opcjach wstawiania załączników. 

TAKE PHOTO – Jeśli decydujemy się na umieszczenie własnego zdjęcia, musimy 

potwierdzić zgodę na jego wykonanie. 

LINK FROM WEB - Kopiujemy link do filmu lub innego miejsca w internecie, 

wklejamy go do paska adresu i klikamy Wyślij. 

UPLOAD – Aby załadować pliki z komputera, należy je odszukać na swoim 

dysku, wskazać kliknięciem, a następnie zatwierdzić przyciskiem Otwórz. Pliki 

załadują się same i post gotowy. 

 

 

 



Modyfikowanie tablicy 

Po prawej stronie ekranu znajdziemy zestaw narzędzi, który pomoże nam w 

atrakcyjny sposób zagospodarować ścianę. 

Oto wykaz opcji programu: 

 

Po kliknięciu ikonki kółka zębatego uzyskujemy możliwość modyfikowania wyglądu 

naszej tablicy: dodać jej ikonkę, tytuł i opis, dobrać tapetę, zdecydować o 

poziomie prywatności.   

 

 

Ta zakładka pozwala na wybór 

ikony tablicy, czyli małego 

obrazka, który będzie widoczny 

w górnym, lewym rogu naszej 

ściany. Możemy skorzystać z 

zestawu udostępnionych ikon lub 

pobrać własny obrazek. 

Tutaj wpisujemy tytuł ściany i 

krótki opis. 

Przechodzimy do zakładki 

TAPETA. 



WYBIERAMY TAPETĘ 

 

 

UKŁAD 

Wybór sposobu, w jaki posty będą się pojawiać na tablicy 

 

 

 

Tapetę wybieramy spośród wielu 

zaproponowanych wzorów lub 

wgrywamy własny obraz. 

Swobodnie 

Posty możesz 

umieszczać, gdzie 

chcesz i dowolnie 

zmieniać ich 

rozmiar. 

Strumieniowo 

Posty są 

umieszczane w 

kolejności jeden 

za drugim. 



 

 

WIDOCZNOŚĆ 

Decydujemy, w jakim zakresie chcemy udostępniać swoją tablicę? Wybieramy 

jeden sposób: 

 Prywatny - tylko ty i osoby dodane przez ciebie e-mailem będą mogły wejść 

na tę tablicę. 

 Chroniona hasłem - goście będą musieli podać to hasło, żeby wejść na tę 

tablicę.  

 Ukryte łącze - tablica będzie miała publicznie dostępne łącze, które zostanie 

ukryte przed wyszukiwarkami 

 Całkowicie publiczna - może pojawić się w wynikach wyszukiwania Google i 

może być polecana na stronie startowej serwisu Padlet. 

 

 

 

Siatka 

Wiadomości są 

wyświetlane w 

układzie siatki 



PUBLIKOWANIE TABLICY 

 
 

 

Kiedy nasza ściana jest opublikowana, inni także mogą dodawać do niej swoje 

wiadomości. Nie ma limitu w dodawaniu informacji.  

Powodzenia! 

Ta ikona kieruje nas do narzędzi publikacyjnych. 

Tablicę możemy udostępnić na 

portalach społecznościowych 

Możemy ją wyeksportować do formatu 

plików tekstowych lub obrazu 

Można ścianę wydrukować, 

subskrybować albo przesłać link emailem 

Tablicę możemy osadzić na stronie 

internetowej czy blogu. Wystarczy 

skopiować kod źródłowy i wkleić go w 

wybranym miejscu swojego bloga. 

Można wreszcie pobrać link do tablicy 

lub kod graficzny QR 


