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Jigsaw Planet 

Jigsaw Planet to aplikacja , w której szybko możemy przygotować puzzle ze swoich zdjęć lub 

rysunków. Możemy też skorzystać z tysięcy gotowych już układanek przygotowanych w 

różnych rozmiarach, wielkościach i kształtach. 

Strona dostępna jest pod adresem www.jigsawplanet.com 

Po wejściu na stronę pojawia nam się strona startowa 

 

Na górnej belce po prawej stronie klikamy na przycisk Załóż konto i otwieramy panel 

rejestracyjny: 

 

www.jigsawplanet.com
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Wpisujemy nazwę użytkownika, czyli taką nazwę jaką będziemy posługiwali się w 

programie, wpisujemy swój email oraz ustanawiamy hasło, które następnie trzeba 

potwierdzić. Zaznaczamy okienko Nie jestem robotem i klikamy Załóż konto. 

Kiedy już mamy konto, logujemy się przez przycisk Zaloguj się 

 

Teraz możemy zacząć przygotowywać nasze puzzle. Klikamy na przycisk Stwórz. Otwiera 

nam się panel do przygotowania układanki: 

 

Klikając na przycisk Przeglądaj wybieramy ze swoich zasobów zdjęcie lub rysunek, z 

których powstanie układanka. Następnie nadajemy jej nazwę i ustalamy poziom trudności za 

pomocą suwaka ( tutaj wybieramy liczbę elementów). Kolejnym krokiem jest wybór kształtu 

klocków. Nasz wybór zaznaczamy pod kształtem. Na koniec tagujemy nasze puzzle, aby było  
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łatwiej odnaleźć je innym użytkownikom. Ostatnim krokiem jest naciśnięcie przycisku 

Stwórz. 

Otrzymujemy taki widok: 

 

Nasze puzzle jest gotowe do układania. 

W lewym dolnym rogu mamy ikonki, które pomagają nam w układaniu puzzli. Pierwsza 

ikona z lewej wyświetla nam zdjęcie, które pomaga w zorientowaniu się w układzie puzzli: 

 

 

 

Kolejna ikonka – duszek, wyświetla cień zdjęcia, na którym można ułożyć klocki: 
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Kolejna – kwadrat z kropek, umożliwia poukładanie klocków 

 

lub rozrzucenie ich 

 

Ostatnia ikonka – trzy kropki pozwala nam zmienić ustawienia lub skorzystać z pomocy (w 

jęz. angielskim). 

Ostatnim etapem pracy jest udostępnienie naszej układanki. Możemy udostępnić klikając na 

Udostępnij na górnej belce.. Możemy udostępnić na Facebooku, Twitterze, mailem lub  
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osadzając kod embed na stronie internetowej. Wysyłając mailem pokazują nam się 2 opcje: 

możemy pobrać link do układanki lub wysłać w wiadomości mailowej. 

 

Po kliknięciu na Osadź wyświetla się kod embed do pobrania 

 

Możemy też pobrać adres URL do umieszczenia naszej układanki np. na TwinSpace. 

 

Powodzenia!!! 


