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Seminarium:  Nowoczesna edukacja on-line – szkoły podstawowe           

i ponadpodstawowe 

 
Liveworksheets 
interaktywne karty pracy 

 

Liveworksheets jest bezpłatnym narzędziem, które może być wykorzystane przez nauczycieli 

podczas zdalnego nauczania oraz podczas tradycyjnej lekcji.  

 

 

 

 

Przejdź do strony https://www.liveworksheets.com/ i załóż konto, wybierz ten adres 

mailowy, na który mają przychodzić wypełnione przez uczniów prace, najlepiej adres gmail, 

ponieważ ułatwi to ponowne logowanie się. 

Musisz zarejestrować się jako nauczyciel, aby korzystać z następujących funkcji: 

- twórz interaktywne arkusze, 

- otrzymuj odpowiedzi uczniów w skrzynce pocztowej, 

- zarejestruj uczniów lub zaproś ich do rejestracji, 

- twórz interaktywne skoroszyty dla swoich uczniów, 

- sprawdź pracę i postępy swoich uczniów. 

Po rejestracji i zalogowaniu się na stronie, uzyskujemy dostęp do bazy kart pracy z wielu 

przedmiotów. Aby korzystać z gotowych materiałów nie jest wymagana rejestracja. 

 

https://www.liveworksheets.com/
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Po zalogowaniu możemy wykorzystać dostępne tam materiały, ale też stworzyć własne.  

 

Rozpoczynamy tworzenie kart pracy od wyrobu pola „Make interavtive worksheets”, a 

następnie „Get started”. Załaduj utworzony wcześniej przez siebie plik w dowolnym 

formacie, np. Word, PDF czy jpg. 
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Aby arkusze robocze były interaktywne, musisz pobrać dokument z komputera, który będzie 

wyświetlany w aplikacji jako obraz. W tym celu kliknij na „Przeglądaj”, a następnie 

„Upload”. 

 

 

Po załadowaniu pliku zaczynamy go edytować, wpisując lub zaznaczając na nim poprawne 

odpowiedzi. W taki sposób tworzymy klucz odpowiedzi, według którego system będzie 

sprawdzał karty pracy wypełnione przez naszych uczniów Mamy do wyboru wiele różnego 

rodzaju ćwiczeń. 

 



 

 

 

 

autor: 
Celina Świebocka 

 

Edycja dokumentu odbywa się za pomocą ikonek w lewym górnym rogu. Strzałki na środku 

umożliwiają powrót lub przejście dalej. Pierwsza ikona uruchamia tryb edycji, druga to 

podgląd, trzecia zatwierdza kartę i pozwala ją zapisać, kolejną klikamy, kiedy rezygnujemy z 

edycji karty, a piąta pozwala nam załadować inny dokument z naszego komputera.  

 

 

Jeśli wpiszemy niepoprawne polecenie, program zmian nie zapisze. 

 

 

Tworzenie zadań interaktywnych: 

 

Edycja arkuszy 

Aplikacja pozwala na przygotowanie różnego rodzaju ćwiczeń. Za każdym razem 

przygotowujemy je w podobny sposób. Zaznaczamy pole i wpisujemy polecenia/komendy w 

języku angielskim.  

 

Rodzaje zadań i sposób ich wykonania 

 Wpisz długą odpowiedź/ wypracowanie - otwarte zadanie 

Na karcie interaktywnej zaznaczamy puste miejsce. Taka odpowiedź nie zostanie sprawdzona 

automatycznie. Nauczyciel sprawdzi, po otrzymaniu od ucznia. Tego typu zadania 

sprawdzają się w przypadku utworzenia klasy i zamieszczenia zadania w zeszycie ćwiczeń. 



 

 

 

 

autor: 
Celina Świebocka 

Wówczas nauczyciel może bezpośrednio w zeszycie dokonać sprawdzenia zadania. Może 

również dodać do niego komentarz.  

 

 Wpisz poprawną odpowiedź 

Narysuj pole tekstowe na karcie pracy (kliknij, przytrzymaj i przeciągnij) i wprowadź 

poprawną odpowiedz. 

 

 Połącz linią 

Narysuj pola i zapisz polecenia: 

join:1  join:1 

join:2  join:2 

join:3  join:3 

Zadanie polega na połączeniu linią dwóch elementów.  W pola, które mają być ze sobą 

połączone wpisujemy join:1. Następną parę łączymy poprzez wpisanie w obydwa okienka 

polecenia join:2. Kolejne elementy otrzymują kolejne numery. 

 

 Przenieś w odpowiednie miejsce 

drag:1  (pole ruchome)   drop:1(stałe pole) 

drag:2  drop:2 

drag:3  drop:3 

Zadanie polega na przenoszeniu i upuszczaniu elementów w wyznaczone miejsce. Może to 

być na przykład podpis pod rysunkiem lub doładowanie elementów do kolumn w tabeli. 

Zaznaczamy pola nieruchome, czyli miejsce w którym należy upuścić pasujący element i 

wpisujemy polecenie drag:1. Pasujący element otrzyma polecenie drop:1. Kolejne pary 

otrzymają dalsze numery.  

 

 Zaznacz poprawną odpowiedź (jednokrotne lub wielokrotne pole wyboru) 

select:yes  - poprawna odpowiedź 

select:no  - błędna odpowiedź  

Rysujemy pola na każdej odpowiedzi i tworzymy quiz wyboru. W miejscu 

poprawnej/poprawnych wpisujemy select:yes,  miejscu błędnej/błędnych select:no.  

 

 Zaznacz w okienku poprawną odpowiedź (jednokrotne lub wielokrotne pole 

wyboru) 
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tick:yes  - poprawna odpowiedź 

tick:no  - błędna odpowiedź  

Rysujemy na okienku wyboru pole do odznaczenia poprawnej odpowiedzi. W miejscu 

poprawnej/poprawnych wpisujemy tick:yes,  miejscu błędnej/błędnych tick:no. 

 

 Zakreśl szukane słowa (wykreślanka) 

wordsearch: 

Załaduj kartę pracy z wykreślanką. Zaznacz całe pole i wpisz wordsearch:. Następnie pojawi 

się okno w którym wpiszesz ilość wierszy i kolumn. Następnie zaznaczaj kursorem słowa, 

które należy wyszukać.  

 

 

 Ćwiczenie słuchowe (nagranie pobierane z komputera)  

playmp3: 

Po narysowaniu pola i wpisaniu playmp3:, pojawi sie okno, do którego pobierzesz plik mp3 

z komputera. Na karcie pracy pojawi się okienko z ikonką play i pauzą.  

 

 Ćwiczenie słuchowe (odtwarzanie zapisanego tekstu)  

listen:tekst 

Tworząc kartę pracy przed załadowaniem do Liveworksheets, wstaw w miejsce, w którym 

będzie miał się pojawić odtwarzany tekst, ikonkę głośnika. Zaznacz również w poleceniu 

zadania, aby uczniowie korzystali z przeglądarki Chrom lub Safari. Następnie załaduj 

dokument do Liveworksheets. Zaznacz ikonę głośnika (lub zdanie, które ma być po 

kliknięciu odczytane), wpisz listen: oraz tekst. Po wpisaniu tekstu pojawi się okienko, z 

którego należy wybrać język. Po zaznaczeniu w menu po prawej stronie ”Set as default for 

this worksheets”, program wybierze automatycznie ten sam język dla kolejnych przykładów. 

Po wyborze języka kliknij na „Save”. Do takiego zadania możesz dodać inne rodzaje 

ćwiczeń. Na przykład łączenie w pary, bądź wybór odpowiedniego obrazka.  

 

 Dodawanie filmu do karty pracy 

Zaznacz prostokąt, w którym ma znaleźć się film i wklej do niego URL wideo z youtube. 
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Funkcje edycji tekstu 

Program pozwala edytować styl i kolor wpisanego tekstu. Po kliknięciu na podgląd, 

wpisujemy odpowiedź do pierwszego pola i klikamy prawym przyciskiem myszy. W oknie 

pojawi się możliwość wyboru stylu, rozmiaru, koloru czcionki, pogrubienia oraz 

obramowania okna. W menu na dole wybieramy „Apply to the whole worksheet”. 

 

Zapisywanie interaktywnej karty pracy i udostępnianie 

Po naniesieniu pól i utworzeniu poleceń, klikamy na ikonę zapisz.  

 

 

 

Następnie program zapyta nas, czy chcemy nasze ćwiczenie upublicznić, czy zapisać jako 

prywatne. 

 

 

W dalszej części uzupełniamy opis naszej karty pracy, podając tytuł, język, przedmiot, 

poziom (klasa), temat zadania oraz wiek uczniów. 
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Po zapisaniu zostaje wygenerowany link, który możemy wysłać naszym uczniom. Uczniowie 

uzyskają w ten sposób dostęp do przygotowanego ćwiczenia, które może być wykonane przy 

użyciu komputera albo telefonu komórkowego.  

 

 

Po wykonaniu ćwiczenia, uczniowie mają dwie możliwości. mogą wysłać nauczycielowi 

swoją pracę, która zostaje automatycznie sprawdzona przez system lub mogą sprawdzić 

wyniki (pod warunkiem, że nie mamy do czynienia z zadaniem otwartym). Po odesłaniu 

pracy do nauczyciela, zadanie zostanie umieszczone w skrzynce odbiorczej naszego konta na 

liveworksheets.com, co sprawi, że nauczyciel będzie miał łatwy dostęp do wyników każdego 

ucznia, który wykonał zadane ćwiczenia. 

 

Kartę pracy możemy dodać do naszego zeszytu ćwiczeń, umieścić na stronie internetowej, 

wysłać do Google Classroom, przesłać przez Whatsapp, dodać do ulubionych, edytować lub 

usunąć. 

 

 

 

 

http://liveworksheets.com/
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Twórz interaktywne zeszyty ćwiczeń 

 

Interaktywne skoroszyty to zbiory naszych ulubionych arkuszy, pogrupowane według 

poziomu lub tematu, które przypisujemy naszym uczniom. Możemy wykorzystywać je z roku 

na rok, przypisując je nowym osobom. Aby tworzyć interaktywne zeszyty ćwiczeń, przejdź 

do „make interactive workbooks”, wprowadź tytuł i zapisz.  

 

 

 

Powtórz ten proces z innymi zeszytami ćwiczeń. Do tej pory darmowe konto pozwalało 

utworzyć do 10 skoroszytów. W związku z obecną sytuacją możemy tworzyć dowolną ilość 

zeszytów ćwiczeń do końca 2021 roku. 

Następnie możesz dodawać arkusze do interaktywnych skoroszytów (własnych lub 

udostępnianych przez innych nauczycieli). W tym celu kliknij „Dodaj do moich 

skoroszytów” w każdym arkuszu i wybierz odpowiedni zeszyt ćwiczeń. Możesz dodać do 

120 kart pracy do każdego skoroszytu. 
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Interaktywne zeszyty ćwiczeń mogą być używane tylko przez zarejestrowanych uczniów, 

którym nauczyciel przydziela skoroszyty. 

 

Przypisywanie zeszytów ćwiczeń do uczniów 

Po utworzeniu naszych zeszytów ćwiczeń i uczniów, musimy przypisać każdy skoroszyt do 

grupy uczniów. W tym celu przejdź do „my students” i kliknij „Assing workbooks to 

students” obok każdej grupy (lub pojedynczego ucznia).  

 

Następnie wybierz kolekcje dla tej grupy uczniów i zapisz. 

 

 

Rejestracja uczniów 

Rejestracja uczniów nie jest wymagana tylko wtedy, gdy chcesz, aby mieli oni dostęp do 

twoich interaktywnych zeszytów ćwiczeń. Istnieją dwie opcje: Możesz uczniów 

zarejestrować samodzielnie lub zaprosić do rejestracji przy użyciu kodu swojej grupy. 

  

Zarejestruj uczniów samodzielnie 

Aby zarejestrować uczniów, wykonaj następujące czynności: 

1. Kliknij swoją nazwę użytkownika, aby otworzyć menu użytkownika i kliknij „moi 

uczniowie”. 

2. Kliknij „Dodaj grupę”, wprowadź nazwę grupy i kliknij „zapisz”. 
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3. Kliknij „Dodaj uczniów” obok nazwy grupy. 

4. Wprowadź nazwiska, nazwy użytkowników i hasła swoich uczniów. 

5. Powtórz proces z innymi grupami. 

6. Podaj każdemu uczniowi swoją nazwę użytkownika i hasło, aby wejść do „strefy ucznia”. 

Pamiętaj, że po zarejestrowaniu uczniów musisz zrobić zeszyty ćwiczeń z arkuszami i 

przypisać je do uczniów. 

 

Zaproś uczniów do rejestracji w swoich grupach 

Aby zaprosić uczniów do rejestracji w twoich grupach, wykonaj następujące kroki: 

1. Kliknij swoją nazwę użytkownika, aby otworzyć menu użytkownika, a następnie kliknij 

„moi uczniowie”. 

2. Kliknij „dodaj grupę”, wprowadź nazwę grupy i kliknij „zapisz”. 

3. Kliknij „Zaproś uczniów” obok nazwy grupy. 

4. Skopiuj kod grupy. 

5. Przekaż kod grupy swoim uczniom i powiedz im, aby kliknęli „dostęp studentów”, a 

następnie „zarejestruj się jako uczeń”. Muszą wprowadzić kod grupy, a następnie swoją 

nazwę, nazwę użytkownika i hasło. 

6. Musisz zaakceptować uczniów. W tym celu otwórz główną stronę witryny z nazwą 

użytkownika i hasłem. Zobaczysz uczniów oczekujących na zatwierdzenie. 

Aby znaleźć kod grupy, przejdź do „moi uczniowie” i kliknij „zaproś uczniów” obok nazwy 

grupy. Jeśli nie masz żadnej grupy, musisz utworzyć co najmniej jedną grupę. W tym celu 

kliknij „utwórz nową grupę” i wprowadź nazwę grupy. 

 

Ilu uczniów mogę zarejestrować? 

Możesz zarejestrować dowolną ilość studentów z bezpłatnym kontem. Pełna wersja jest  

bezpłatna do końca 2021 roku. 
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Jakie znaczenie mają czerwone, pomarańczowe i zielone koperty obok uczniów? 

Jeśli przejdziesz do moich uczniów i otworzysz grupę, zobaczysz listę uczniów i kopertę 

obok każdego z nich. 

Zielona koperta oznacza, że uczeń zarejestrował swój e-mail, aby otrzymywać 

powiadomienia (zadanie domowe, informacje zwrotne). 

Czerwony oznacza, że e-mail nie jest zarejestrowany (uczeń musi się zalogować, aby 

otrzymywać powiadomienia). Pomarańczowy oznacza, że uczeń zarejestrował swój e-mail, 

ale go nie potwierdził (nie otrzyma powiadomień e-mail, dopóki e-mail nie zostanie 

potwierdzony) 

 

Wysyłanie kart pracy do uczniów. 

Istnieją dwa sposoby wysyłania arkuszy do uczniów: 

Pierwszy polega na skopiowaniu linku do arkusza roboczego i wysłaniu go za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, WhatsApp, mediów społecznościowych itp. po wypełnieniu, mogą po 

prostu automatycznie sprawdzić swoje odpowiedzi lub wysłać je do nauczyciela (zostaną 

również sprawdzone automatycznie). 

Aby skorzystać z tej opcji, uczniowie nie muszą się rejestrować. 

 

 

Po wyborze opcji wyślij do nauczyciela, uczeń musi wypełnić kilka pól, a następnie klikając 

na „Send”, wysłać kartę pracy do nauczyciela.  
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Nauczyciel otrzymuje jeden raz dziennie zbiorczy raport z wszystkimi pracami, które tego 

dnia uczniowie do niego przesłali. Prace może również przejrzeć bezpośrednio w aplikacji, 

klikając na „my mail box”.  

 

 

  

Druga opcja wymaga więcej czasu, ale jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli planujesz 

regularnie korzystać z tej witryny ze swoimi uczniami. Polega na zarejestrowaniu uczniów i 

przypisaniu  im poszczególnych kart pracy. Dzięki tej opcji uczniowie mogą uzyskać dostęp 

do strefy ucznia za pomocą nazwy użytkownika i hasła oraz wykonywać ćwiczenia w swoich 

zeszytach ćwiczeń. Cała ich praca zostanie zapisana, abyś mógł sprawdzić ich postęp w 

dowolnym momencie. Dodatkowo bezpośrednio w programie możesz wstawić komentarz do 

pracy. 

Aby napisać opinię lub komentarz, wykonaj następujące kroki: 

1. Otwórz pracę ucznia. 

2. Jeśli strona jest skończona, u góry widać szary pasek narzędzi z kilkoma przyciskami: 

„wybierz”, „tekst”, „narysuj”, „linia”, „prostokąt”, „koło”, „kolor”, „cofnij”, 

„ponów”. 

3. Kliknij przycisk „tekst” (litera A), a następnie kliknij dowolną część strony, aby 

rozpocząć pisanie. 

4. Kliknij ponownie tyle razy, ile chcesz, aby dodać więcej komentarzy. 

 

https://www.liveworksheets.com/workbooks/
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5. Użyj przycisku „wybierz” (strzałka), aby wybrać, przesunąć, zmienić rozmiar itp. 

6. Użyj przycisków „rysuj”, „linia”, „okrąg”, „prostokąt”, aby rysować lub dodawać 

kształty. 

7.Użyj przycisku „Kolor”, aby wybrać nowy kolor. 

8. Po zakończeniu kliknij przycisk „zapisz”. 

 

Jak oblicza się ocenę / wynik? 

 

Wynik jest zawsze obliczany na max. 10 punktów. Na przykład, jeśli masz 20 pytań i 

otrzymujesz 10 prawidłowych odpowiedzi, twój wynik wyniesie 5/10 (50% poprawnych) 

Jeśli masz 5 pytań i otrzymasz 4 prawidłowe odpowiedzi, Twój wynik będzie 8/10 (80% po 

prawej). 

 

 

Powodzenia! 


