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OpenBoard  to bezpłatny  program służący do nauczania. Może być wykorzystywany z tablicą 

interaktywną, tabletem graficznym i projektorem. Jego główną cechą jest łatwość użycia.  

Program wystarczy pobrać ze strony openboard.ch . Strona nie jest dostępna w języku 

polskim ale program będzie miał polski interfejs.  

 

OpenBoard będzie działał w macOS, Windowsach od 7 wzwyż i w linuxie Ubuntu.  

 

https://openboard.ch/
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Podczas instalacji OpenBoard w Windows może pojawić się komuniakt związany 
z brakiem w systemie pliku  VCRUNTIME140.dll. 

Rozwiązanie jest proste należy pobrać  bibliotekę VC++ w wersji 32 bitowej bo 
aplikacja OpenBoard jest 32 bitowa (tutaj) i zainstalować. Problem więcej nie wystąpi 
zarówno w przypadku instalacji tego jak i innych programów napisanych 
w środowisku programistycznym Microsoft.  

Poza tą nieczęstą ale możliwą do wystąpienia przeszkodą sama instalacja jest 
intuicyjna i polega na potwierdzaniu kolejnych kroków.  

Program jest gotowy do pracy od razu bez potrzeby rejestracji. 

 

  

https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x86.exe
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Na początek wypróbuj przełaczanie się pomiędzy trybem tablicy i trybem pulpitu W trybie 

puplitu możesz korzystać z narzędzi tablicy za pomocą ruchomego paska, który możesz 

zmniejszyć do ikony rzucając na bok ekranu.  
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Po obu stronach tablicy znajdują się rozwijalne paski. Z lewej pasek z widokiem stron 
twojej lekcji. Możesz je poukładać w dowolnej kolejności, usunąć niepotrzebną 
stronę, przywołać konkretną stronę na tablicę. Z prawej uzyskasz dostęp do folderów 
z aplikacjami interaktywnymi, dodatkowymi narzędziami tablicy, zapisanymi grafikami 
itd. 
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Zakładka dokumenty pozwala na porządkowanie lekcji, eksportowanie ich np. na 
pendrive i importowanie lekcji stworzonych w domu lub w innej klasie. Tu znajdziesz 
wszystkie lekcje prowadzone na tym komputerze z OpenBoard,, ponieważ , każda 
lekcja zapisuje się automatycznie z nazwą jak data i godzina jej przeprowadzenia. 
W wolnej chwili możesz nadać lekcjom swoje nazwy i poukładać w stosownych 
folderach 

 

Wielką zaletą programu na otwartej licencji jest to, że możemy go instalować bez 
ograniczeń w szkole i w domu.  Dzięki temu możemy przenosić zapisane lekcje 
w dowolne miejsce na przykład po to aby przeprowadzić lekcję w innej klasie lub 
udostępniać je nieobecnym uczniom. 


