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Na warsztatach podejmiemy próbę odpowiedzi 
na pytania:Zabawy

ze sztuczną 
inteligencją

• Co to jest właściwie sztuczna 

inteligencja?

• Co sztuczna inteligencja robi

w rzeczywistości edukacyjnej? 

• Do czego możne przydać się na 

zajęciach i jak ją zastosować  

w projektach?



Z czym kojarzy się nam
sztuczna inteligencja?

https://tiny.pl/w5hds

https://tiny.pl/w5hds


Jak wygląda sztuczna inteligencja? 

https://whiteboard.fi

https://whiteboard.fi/


Po co mam 
sztuczna inteligencja?



To czym jest ta sztuczna inteligencja?



Sztuczna 
inteligencja idzie 
do szkoły

https://tiny.pl/9r1h7

Aplikacje z mechanizmem sztucznej inteligencji 

na zajęciach szkolnych
• PlantSnap – identyfikowanie roślin, kwiatów, drzew.
• PlantNet - szybki sposób na identyfikację nieznanych roślin
• Mushroom Identify -identyfikacja grzybów.
• Seek - wykorzystuje rozpoznawanie obrazu do identyfikacji 

gatunków roślin i zwierząt.
• Stellarium - program do obserwacji nieba.
• Star Walk 2 - mapy nieba.
• Obiektyw Google (Google Lens) - rozpoznaje zawartość zdjęć 

oraz tekst. 
• BirdNet – identyfikuje dźwięki ptaków.
• Picture Insect Bug Identifier- zapewnia szczegółowe informacje 

na temat owadów.
• Soundhound - narzędzie rozpoznaje wykonawcę 

i utwór.
• Minerały – aplikacja pozwala na rozpoznawanie minerałów.
• Auto Draw - szkicownik, który na podstawie wykonanych 

rysunków tworzy kształty, które naprawdę chcieliśmy narysować.
• Photomath to aplikacja mobilna, która wykorzystuje aparat 

smartfona do skanowania i rozpoznawania równań 
matematycznych; aplikacja następnie wyświetla na ekranie 
objaśnienia krok po kroku. 

https://tiny.pl/9r1h7


Co potrafi 
sztuczna 
inteligencja?

Teachable Machine

Wytrenuj komputer, by rozpoznawał Twoje: 
• obrazy, 
• dźwięki,
• i układy.

https://teachablemachine.withgoogle.com/

https://teachablemachine.withgoogle.com/


I na koniec 
inspiracje

Experiments with Google

https://experiments.withgoogle.com/collection/ai

https://experiments.withgoogle.com/collection/ai


Dodatki

Po napisach 
końcowych ☺

Wirtualny profesor

Miło Ciebie spotkać. Jestem wirtualnym 
profesorem, chatbotem stworzonym przez 
autora "Tajemnic Sieci". Z chęcią odpowiem na 
Twoje pytania na temat tajemnic sieci WWW. 
Nieskromnie mówiąc, wiem o tym bardzo 
dużo! Może dlatego, że tyle czasu spędzam 
w sieci... Właściwie to nigdy jej nie opuszczam. 
Przykładowo spytaj mnie "Czy w sieci 
naprawdę jest wszystko?"

Akinator
Pomyśl o postaci realnej lub fikcyjnej, a ja spróbuję zgadnąć, kim ona jest.

https://pl.akinator.com/

https://tiny.pl/973x2

„Tajemnice sieci” Adam Wierzbicki

https://pl.akinator.com/
https://tiny.pl/973x2


Wisienka 
na torcie

https://www.canva.com/newsroom/news/magic-write-ai-text-generator/

Canva Docs z Magic
(generator tekstów AI i pisarz)

https://www.canva.com/newsroom/news/magic-write-ai-text-generator/
https://www.facebook.com/canva/?__cft__%5b0%5d=AZUF0MfXhGQUTGeORRMImpBVZt8PewdW2rqvTX6dDX6dt2j5uelxtY5c6DdeBpsb7XlIMrXni1md2Jq4eVZQXQnPRxMEHGdwhemUnDVPn1hae0wlg7znOzf5-8NhE52Twpt7Ts9oKUOh04zFRrYPvKfEDeLEWX5dsEf2H3QlQZxl-_2gQcsEeOEt7g1Kx7Z0Sao&__tn__=kK-R


Z przymrużeniem 
oka ☺ Wiedza kontra Sztuczna inteligencja 

https://play.blooket.com/

https://play.blooket.com/


Przykład dobrej praktyki Tropiciele i Sztuczna 
Inteligencja – escape room

Projekt skierowany do uczniów klas 4-8 szkoły 
podstawowej. 

Uczestnicy projektu  tworzyli pełną przygód 
grę, która pozwoliła poznać fascynujący świat 
przyrody. W odkrywaniu fauny i flory pomagała 
sztuczna inteligencja. AI stała się 
przewodnikiem dla tropicieli. 
Uczniowie zostali przeniesieni do zadań 
w escape roomie, tam odbyli podróż po 
Naturolandii.  
Podczas tej wędrówki  samodzielnie szukali 
odpowiedzi na zaszyfrowane zadania. 



Co sztuczna inteligencja może 
zrobić w projektach 
eTwinning?

https://tiny.pl/97vjt

https://tiny.pl/97vjt
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