Quizizz – krok po kroku

Opis narzędzia:
Quizizz jest platformą internetową dającą możliwość tworzenia własnych quizów oraz korzystania z
już istniejących. Quizy można przeprowadzić podczas lekcji, bądź zadawać uczniom w ramach
samodzielnego przygotowywania ich do zajęć. Aby przeprowadzić quiz, wystarczy udostępnić
uczniom link. Dużą zaletą Quizizz jest to, że może on być rozwiązany równocześnie przez każdego
ucznia indywidualnie na każdym urządzeniu elektronicznym mającym dostęp do internetu. Quizy
mogą być narzędziem do wprowadzania nowych tematów, bądź też sposobem na sprawdzenie wiedzy
już zdobytej przez uczniów, jako testy wiedzy.
Co wyróżnia to narzędzie:
• daje możliwość tworzenia quizów dopasowanych do potrzeb,
• umożliwia korzystanie z zasobów gotowych quizów, udostępnianych przez innych
użytkowników,
• sprawdza zdobytą wiedzę,
• możliwość losowej kolejności pytań dla każdego uczestnika,
• czas na odpowiedź zależy od naszych preferencji, do każdego pytanie można go dostosować
biorąc pod uwagę wiedzę i umiejętności uczestników,
• uczestnik gry widzi na swoim ekranie swoje wyniki (liczba poprawnych i błędnych
odpowiedzi),
• quiz może być rozwiązywany jednocześnie przez wszystkich uczestników, bądź jako zadanie
domowe (ustalamy do kiedy ważny jest kod),
• możliwość stworzenia wirtualnej klasy,
• możliwość przygotowania fiszek,
• możliwość weryfikacji uczestników.
Jak pracować z narzędziem?
Aby stworzyć swój quiz on-line, najpierw należy wejść na stronę główną platformy
https://quizizz.com. Strona ta jest w języku angielskim. Jednak po zalogowaniu się i wypełnieniu
podstawowych danych, język na stronie automatycznie zmienia się na polski. Wybierz zarejestruj się
przez w Google lub używając innego adresu e-mail, zaznacz pod spodem dwa małe kwadraciki i
przechodzimy dalej. Program może zapytać, czy jesteś uczniem, czy nauczycielem. Wybierz „as a
teacher” lub „jako nauczyciel”, w zależności od tego, w jakim języku pojawiły ci się informacje na
ekranie.
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Po zalogowaniu do https://quizizz.com/ i opuszczeniu programu, ponownie odwiedzając stronę kliknij
na zaloguj się.

Po wejściu do aplikacji można skorzystać z wyszukiwarki quizów. W ten sposób można
skorzystać z gotowych zasobów udostępnionych przez innych użytkowników. Można również
tworzyć własne kolekcje, organizując swoje testy np. ze względu na tematykę, czy dodając
znalezione zasoby.
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W celu wyszukania gotowych quizów wpisz różne frazy w okienku z lupką, lub pod spodem przejdź
do kategorii i kliknij więcej np. matematyka, czy nauka (biologia, chemia, fizyka, przyroda należą do
jednej katergorii).
Po wybraniu odpowiedniej gry, możesz ją udostępnić uczniom jako zadanie domowe (wtedy widzimy
rezultaty), lub jako ćwiczenie (wtedy nie widzimy wyników).
Jeśli wybierzesz ćwiczyć (C) pokaże się nam link, który należy skopiować i wysłać dzieciom w
wiadomości czy zadaniu domowym. Uczniowie mogą podejmować dowolną ilość prób, nauczyciel nie
ma dostępu do raportu. Jeśli wybierzemy assign homework ( przypisz HW ) (B.) ustawiamy datę i
godzinę do kiedy uczniowie mają wykonać quiz. Możesz również zaprosić uczniów do gry o ustalonej
godzinie (A.), natomiast w przypadku gry na żywo, jak i zadania domowego od niedawna
uczniowie muszą się zalogować do programu.

Pod spodem mamy różne opcje do wyboru (zaawansowane ustawienia), np. możemy pomieszać
pytania, lub odpowiedzi.
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Uczniowie mogą korzystać z quizizz na swoich telefonach instalując darmową aplikację Quizizz lub
na stronie internetowej quizizz, ale wówczas muszą założyć sobie konto a następnie kliknąć dołącz do
gry - join game.
Na swoim panelu możemy śledzić postępy uczniów w zakładce moje raporty, ważne żeby uczniowie
podpisywali się np. inicjałami, żebyśmy wiedzieli kto jest kim. Dzieci widzą również ranking, kto ich
wyprzedził itp.. Co jest ważne uczniowie mogą wielokrotnie podchodzić do quizu, za każdym razem
będą mieli pytania i odpowiedzi w innej kolejności, więc starając się o jak najlepszy wynik będą się
przy okazji uczyć.
Tak wygląda dostęp do raportów:

Grę tworzymy z głównego pulpitu, wybieramy „utwórz nowy quiz”.
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Podajemy nazwę quizu oraz odpowiednią kategorię

Dodajemy własne pytania lub skorzystać biblioteki z wielu, które według strony pasują do naszego
tytułu i kategorii, możemy przeglądać te które się pojawiły i dodawać poszczególne pytania
(teleportuj, wpisujemy tutuł i wybierami przy pytaniu, które nas interesuje „DODAJ”. Samodzielne
tworzenie pytań quizu – wpisujemy pytanie (A.) i odpowiedzi możemy zrobić 2 lub więcej oraz
dodać obraz z naszych zasobów, zaznaczamy która odpowiedź jest poprawna, wybieramy ile czasu
uczeń ma na odpowiedź i zapisujemy. Zdjęcia możemy pobrać ze strony https://pixabay.com/pl/.
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Plusem dodasz kolejne pytania. Wybierz wykończyć quiz, możesz dodać obraz tytułowy,
oraz musisz podać od której do której klasy przewidziany jest nasz quiz, wyskakuje
komunikat, który usuwamy krzyżykiem u góry.

Dla uczniów możemy również utworzyć wirtualną klasę.
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Aplikacja oferuje również opcję Fiszki. Dzięki temu uczniowie mogą przygotować się do gry.
Uczniowie mogą przejrzeć quiz przypisany przez nauczyciela z zakładki „Moje działania” na stronie
dołączenia. Po ukończeniu quizu prowadzonego przez nauczyciela uczniowie mogą znaleźć przycisk
Fiszki.

Kliknij przycisk „ Fiszki ” na karcie quizu, aby otworzyć fiszki. Uczeń nie musi być zalogowany.

Quiz możemy ponownie odszukać w zakładce „moje quizy”.
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W razie problemów możesz się zarejestrować na stronie Help Center Quzizz
https://quizizz.zendesk.com/hc/en-us. Jeśli nie znasz języka angielskiego, zaloguj się z
przeglądarki CHROM, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Przetłumacz na
język polski”
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