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Dokumenty w chmurze udostępnianie i redagowanie 

dokumentów przez wielu użytkowników 

 Prezentacje Google 

 

Dokumenty Google dają możliwość wspólnej pracy nad dokumentem.  

To świetne miejsce, które możemy wykorzystać do współpracy. Tworzymy tu 

prezentacje, redagujemy dokumenty tekstowe, w formularzu tworzymy ankiety. 

Środowisko usług Google jest bezpłatne jednak  korzystanie z tych usług wymaga 

posiadania konta Google. 

Jeśli jesteś użytkownikiem chociażby Gmail, to możesz bez żadnego problemu  

korzystać. Jeśli jednak dotychczas nie korzystałeś z usług Google, musisz założyć 

nowe konto, podając podstawowe dane osobowe i akceptując regulamin.  

Wejdź na stronę drive.google.com Wypełnij formularz. Po utworzeniu konta 

i zalogowaniu się otrzymujemy dostęp do widoku Mój Dysk, z którego możemy 

tworzyć, przeglądać i edytować pliki. 

Tworzenie prezentacji 

 

 Po zalogowaniu do dysku adresem Gmail,  

kliknij w kwadrat widoczny w prawej, górnej 

części ekranu.  
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Przechodzimy do Aplikacje Google i wybieramy Dokumenty. 

 

Teraz z menu głównego Dokumentów Google  

wybieramy: Prezentacje  

 

Pojawi się okno: „Tworzenie prezentacji”, w którym 

wybierz Pusty . 

Prace nad dokumentem zacznij od nadania tytułu. Potem pracuj dodając treść, 

grafikę, film… tak jak w z aplikacją deskopową (uruchamianą  na komputerze). 
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Wspólne tworzenie prezentacji 

 

Bardzo ważnym elementem w pracy z projektem eTwinning jest współpraca. 

Jeśli zdecydowaliśmy się wykorzystać narzędzie google do projektu, 

powinniśmy umożliwić partnerom  wspólną edycję dokumentu. 

Można to zrobić z poziomu otwartego dokumentu. W górnym prawym rogu 

znajduje się przycisk Udostępnij   

 

Można udostępnić poprzez wysłanie wiadomości mailowej lub wygenerowanie 

linku (który można wstawić na TwinSpace projektu) 

 

Wybierając  możesz ustalić sposób udostępnianie dokumentu. 
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Wstawianie linku do edycji na TwinSpace 

 

Po skopiowania linku, przechodzimy  na TwinSpace projektu.  

Wybieramy stronę i klikamy w „ołówek” obok tytułu po prawej stronie. Napisz 

treść, pod którą umieścisz link np. Propozycje loga projektu.  

Wybierz narzędzie  Otworzy się okno ODNOŚNIK. W oknie Adres URL 

 

Wklej skopiowany link (CTRL+V) 

W tym samym oknie wybierz zakładkę „Obiekt docelowy”. Powoli to otwarcie 

prezentacji w nowym oknie. 
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Dokument do wspólnej edycji został przygotowany i umieszczony na stronie 

projektu.  

 

Powodzenia 


