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Liveworsheets to bezpłatna platforma, na której można stworzyć własne karty pracy z 

istniejących dokumentów. Wystarczy dowolny test, kartę pracy, czy inne zadanie edukacyjne 

zapisać w formacie PDF, by tworzyć edytowalne pola, w które uczeń wpisuje odpowiedzi lub 

zaznacza je. Program sam zlicza punkty w zadaniach zamkniętych.  

Świetnie nadaje się do wykorzystania przez nauczycieli podczas zdalnego nauczania oraz 

podczas tradycyjnej lekcji. Wypełnione przez ucznia arkusze przechowywane są przez 30 

dni. Mamy też możliwość stworzenia zbiorczych kart pracy, łącząc je w rodzaj książeczki. 

Zalogowany nauczyciel może skorzystać z następujących funkcji:  

- tworzenie interaktywnych arkuszy,  

- otrzymywanie wypełnionych arkuszy od uczniów,  

- rejestrowanie uczniów lub zapraszanie ich do rejestracji,  

- tworzenie interaktywnych książeczek dla uczniów,  

- sprawdzanie prac i postępów uczniów.  

Nawet bez rejestracji mamy dostęp do zasobów strony, czyli kart pracy utworzonych przez 

innych użytkowników. 

 

1. Zakładamy konto 

Aby stworzyć konto, wchodzimy na stronę Liveworksheets.com - Interactive worksheets 

maker for all languages and subjects i wybieramy Teacher Acces.  

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
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Teraz możemy korzystać z udostępnionych publicznie arkuszy lub stworzyć własne. Warto 

przy wyszukiwaniu materiałów ustawić język, w którym autor tworzył karty pracy. To 

zdecydowanie ułatwia szukanie materiałów po polsku. 

 

 

Teraz, gdy jesteśmy w Teacher acces, 

możemy się zarejestrować, klikając na 

Register.  

 

 

Wówczas pojawi się okno, w którym 

uzupełniamy niezbędne dane, odznaczamy, 

że nie jesteśmy robotem, akceptujemy 

warunki użytkowania i klikamy Register. 
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2. Tworzymy materiały interaktywne 

Wśród górnych zakładek znajdziemy różne możliwości tworzenia i korzystania z materiałów. 

Znajdziemy tu bazę arkuszy, możliwość tworzenia kart pracy i interaktywnych książeczek. 

 

 

 

Aby stworzyć własną interaktywną kartę pracy, wybieramy środkową zakładkę – Make 

interaktive worksheets,  w niej ostatnią opcję – Get started. 

 

 

Teraz załączamy dowolny plik z już stworzonym zadaniem dla uczniów, może być w formacie PDF, 

JPG lub PNG. Inne formaty nie są obsługiwane – należy je wcześniej zamienić w któryś z 

wymienionych. Znajdziemy tu prostą instrukcję po angielsku, jak zamienić Word w PDF. Następnie 

wciskamy Upload, by załadować wybrany plik 

 

 

 

 

 

Załączamy 

wybrany plik 

Ładujemy plik  

do edytora 



   

 

Autor: Katarzyna Polak  

 

Czas na stworzenie interaktywnych powierzchni do wpisywania odpowiedzi. To bardzo proste. 

Zwyczajnie w odpowiednim miejscu zaznaczamy je myszką i już, jeśli wyjdzie nam krzywo, cofamy 

czynność strzałką. Jeśli w polu interaktywnym umieścimy jakieś słowo lub znak, to program uznaje 

to za prawidłową odpowiedź i przyznaje za to punkty. 

 

Ja przygotowuję wcześniej w dokumencie puste przestrzenie, by precyzyjnie umieścić tam pola 

interaktywne. Teraz nasi uczniowie będą mogli wpisywać to własny tekst i odesłać nam do 

sprawdzenia. 

Aby zapisać zmiany w arkuszu i zapisać go na swoim koncie, klikamy w trzecią ikonkę po lewej. 

Właśnie przy pomocy ikonek po lewej stronie dokonujemy edycji arkusza: 

 

 

 

 

Po zapisaniu pracy decydujemy, czy ma być publiczna czy prywatna – użytkownik może 

stworzyć do 30  prywatnych arkuszy. 

 

 

 

tu cofniesz zmiany 

stworzone pole 

interaktywne 

 

tu zapiszesz arkusz 

 

[1] - edytuj 

[2] - podgląd 

[3] - zapisz 

[4] - usuń 

[5] – wczytaj nowy plik 

[6] – pomoc techniczna 

Zapisz jako 

arkusz publiczny 

Zapisz jako 

arkusz publiczny 
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W kolejnym kroku uzupełniamy opis arkusza, podając tytuł, język, przedmiot, klasę, zakres 

tematyczny, wiek uczniów i krótki opis materiałów oraz zapisujemy te informacje, klikając Save. 

 

Zobaczymy taki oto komunikat, który pozwoli nam wybrać dalsze działanie: 

 

Oto, co możemy zrobić z gotowym arkuszem: 

 

 

 

 
Link do 

przekazania 

uczniom 

Dodaj do moich 

książeczek 

Zamknij 

 

Otwórz arkusz 

Osadź na stronie 

jako embed code 

dodać do moich książeczek 

ściągnąć w formacie PDF 

dodać do Google Classroom 

dodać do Microsoft Teams 

przesłać przez Whatsapp 

dodać do ulubionych 

edytować 

usunąć 

 

skopiować link 
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Warto również stworzyć interaktywne książeczki, dodając do nich własne lub znalezione w 

zasobach strony arkusze. Możemy stworzyć dowolną liczbę takich książeczek, w każdej 

maksymalnie po 120 arkuszy. Dzięki temu możemy skompilować zeszyty ćwiczeń dla 

uczniów, książkę zadań dla partnerów projektowych lub połączyć kilka arkuszy, by otrzymać 

je jako jedną pracę.  

Wchodzimy w zakładkę Make interactive workbooks. 

 

Wybieramy ostatnią opcję – Get started.  

 

Teraz możemy stworzyć książeczkę, do której dokładamy kolejne arkusze. 

 

W menu nauczyciela, które otwiera się po zalogowaniu  

i kliknięciu w nasz login (z dzwoneczkiem po prawej stronie)  

znajdziemy następujące elementy: 

                        

 

 

Zapisujemy 

książeczkę 

Nadajemy tytuł 

książeczce 

nazwa użytkownika 

moje arkusze 

moi uczniowie 

moje książeczki 

moja skrzynka odbiorcza 

moje ulubione arkusze 

obserwowani użytkownicy 

powiadomienia 

moje konto 

moje subskrypcje 

wyloguj 
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2. Udostępniamy materiały interaktywne uczniowi 

Materiały przekazujemy uczniowi przesyłając link lub umieścić arkusz na Google Classroom 

lub Microsoft Teams (patrz wyżej).  

Warto udzielić mu instrukcji, w jaki sposób ma zwrócić skończoną pracę.  

Po uzupełnieniu arkusza, na samym dole, znajduje się przycisk Finish. Należy go kliknąć. 

 

Następnie musi wybrać wysłanie pracy do nauczyciela (chyba, że ma poćwiczyć i sprawdzić 

swój wynik). 

 

W dalszej kolejności wypełnia krótką metryczkę: podaje imię i nazwisko, klasę, temat pracy 

/przedmiot oraz mail nauczyciela. Po kliknięciu Send arkusz trafi do nauczyciela, który 

znajdzie go w skrzynce odbiorczej. 

 

 

Życzę przyjemnej i efektywnej pracy z platformą  

 

 


