
WebQuest
Innowacyjna metoda nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii



Metoda projektu WebQuest

Jest jedną z metod aktywizujących uczniów do 
działania. Pobudza twórcze i kreatywne myślenie i 
kreatywność ucznia. 

Wykonywanie zadań określonych w WebQuest 
kształtuje umiejętności: 
❏ komunikowania się z innymi, 
❏ współpracy w grupie, 
❏ negocjowania, 
❏ poszukiwania informacji na określony temat, 
❏ analizowania i ich selekcjonowania pod kątem 

wykonywanego zadania.



Opis elementów struktury WebQuest

Temat Powinien wzbudzać ciekawość uczniów, zachęcać do podjęcia działań prowadzących do rozwiązania problemu. 

Wprowadzenie Powinno być krótkie, wprowadzać uczniów w tematykę zadania, zachęcać do pracy nad zadaniem. Jeśli zadanie 
przewiduje gotowy scenariusz działania, (np. podział na role) w tym miejscy należy to zaznaczyć.

Zadanie Zadanie opisuje rezultat, jaki uczniowie mają osiągnąć, zawiera informacje o tym, co mają zrobić, ale nie powinno być 
szczegółową instrukcją. 

Proces W tym miejscu należy zamieścić informacje o organizacji pracy (samodzielnie czy w grupach), o liczebności grup, 
podziale ról w grupach, okresie realizacji zadania. Zasady podziału na role i zadań dla  członków zespołu.

Źródła To miejsce na podanie źródła zasobów przydatnych do wykonania zadania: linki do materiałów internetowych, stron 
www, :programy komputerowe...Wskazane źródła mają być pomocą naukową, a zadaniem ucznia jest wyszukanie 
potrzebnych informacji, dokonanie ich selekcji i wykorzystanie w pracy. 

Kryteria oceny Jasno sformułowane kryteria oceny realizowanego przez uczniów zadania, zazwyczaj zapisane w tabeli zawierającej 
skalę ocen (punktów) w zależności od poziomu wykonania zadanie

Podsumowanie/ko
nkluzja

Krótki tekst zamykający pracę nad zadaniem, jednocześnie zachęcający do refleksji nad tematyką, którą zajmowali się 
uczniowie.



Zadanie 1 

Zaproponuj tytuł projektu na temat bezpieczeństwa w sieci. 
Pomysły zapisz w aplikacji Dotstorming pod poniższym linkiem:

 

https://link.do/webquest1

https://link.do/webquest1


Narzędzia TIK
wspomagające realizację projektów metodą Webquest (oraz inne aktywności 
projektowe) z możliwością współpracy/edycji przez innych uczestników

● Witryna na Dysku Google
● Weebly
● WIX  
● Wordpress 
● Blogger

● Strikingly możliwość współpracy tylko w wersji PRO



WebQuest przygotowany w darmowym konstruktorze  
stron internetowych Weebly

● polska wersja językowa,
● korzystny plan darmowy, w ramach którego można opracować i opublikować 

w sieci: witrynę, blog i sklep internetowy
● w wersji darmowej funkcje wprowadzanie tekstu, dodawanie: dokumentów, 

zdjęć, galerii, mapy, ankiety, sondażu, forum czy formularza kontaktowego.
● Możliwość osadzania dodatkowych materiałów za pomocą kodu EMBED. Za 

jego pośrednictwem możemy dołączyć do strony animowaną, mówiącą 
postać opracowaną w usłudze Voki, lekcję on-line przygotowaną w 
Blendspace, e-książeczki stworzone w takich narzędziach, jak ToonDoo4i 
StoryJumper oraz wiele innych materiałów. 

https://www.weebly.com/


https://www.weebly.com/

Weebly umożliwia zapraszanie innych osób do pomocy w edytowaniu i tworzeniu 
witryny. Wystarczy wpisać e-maile zaproszonych osób, wybrać ich rolę i wpisać krótką 
wiadomość, aby je dodać.

Nowi redaktorzy otrzymują e-mail z zaproszeniem z linkiem, który mogą kliknąć, aby 
rozpocząć, a następnie strona internetowa jest wymieniona jako witryna, do której mogą 
przyczynić się w panelu witryny.

Jeśli wiele osób edytuje witrynę w tym samym czasie, system inteligentnie pokaże, które 
strony są edytowane przez inne, aby Twoje aktualizacje nie powodowały konfliktu.

https://www.weebly.com/


Strona internetowa Weebly



Zadanie 2 

Przejrzyj zawartość  strony internetowej, która posłuży Tobie jako 
wzór do stworzenia własnego projektu w formie WebQuestu 

https://akademiaetwinning.weebly.com

https://akademiaetwinning.weebly.com


Zadanie 3 
Przejdź do strony:
https://www.weebly.com 

Zarejestruj się w programie  i przygotuj strony  (etapy Webquestu):
- Strona główna
- Wprowadzenie
- Zadanie
- Proces
- Źródła 
- Kryteria oceny
- Konkluzja

Zapoznaj się z funkcjami witryny. 

https://www.weebly.com


Przykłady narzędzi TIK
wspomagające realizację projektów metodą Webquest (oraz inne 
aktywności projektowe) z możliwością współpracy/edycji przez 
wszystkich uczestników



Witryna internetowa - Google Dysk
LINK

https://sites.google.com/view/webquest-akademia/strona-g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0
https://sites.google.com/view/webquest-akademia/strona-g%C5%82%C3%B3wna?authuser=0


Strona internetowa - Strikingly.com

https://link.do/webquest

https://link.do/webquest
http://site-1249698-6838-9687.strikingly.com


Dodawanie współpracowników witryny - tylko w wersji 
PRO
Narzędzie do współpracy z witryną firmy Strikingly umożliwia zapraszanie znajomych i 
współpracowników do edytowania lub blogowania w witrynie Strikingly.

Gdzie mogę znaleźć tę funkcję?

Najpierw otwórz panel „USTAWIENIA” w edytorze. Wybierz „ZAAWANSOWANE” i 
„Współpracownicy”. Tutaj możesz zapraszać i zarządzać kontami współpracowników.



Strona internetowa - WIX

https://sujazgim.wixsite.com/webquest

https://sujazgim.wixsite.com/webquest


Strona internetowa Wordpress
https://webquest183679497.wordpress.com

https://wordpress.com/pages/webquest183679497.wordpress.com
https://wordpress.com/pages/webquest183679497.wordpress.com


Blog - Blogger 
https://webquestakademiaetwinning.blogspot.com/

https://webquestakademiaetwinning.blogspot.com/


www.teach-nology.com/web_tools/web_quest/ - j.angielski

http://www.aula21.net/Wqfacil/webeng.htm - j.angielski

http://ii.uwb.edu.pl/generator/ - j.polski

Generatory do tworzenia Webquestów 

http://www.teach-nology.com/web_tools/web_quest/
http://www.aula21.net/Wqfacil/webeng.htm
http://ii.uwb.edu.pl/generator/


Dziękuję za uwagę!


