
 

  

 

 

- opis wybranych elementów pakietu 

(każdy numer będzie poświęcony jednej 

aplikacji) ; 

- linki do zapisów na szkolenia z danego 

elementu pakietu Office 365 ; 

- pomysły na wykorzystanie danej aplikacji 

na lekcjach ; 

- informacje o udostępnionych przez 

szkoły modelowe (i nie tylko) zasobach 

elektronicznych (scenariusze lekcji, 

prezentacje, opracowania, testy itp.) ; 

- ciekawe sposoby wykorzystania 

elementów pakietu (będzie miejsce na 

Państwa propozycje w tej dziedzinie). 

 

 

 

Szanowni Państwo ! 

Wchodzimy w drugi etap realizacji projektu 

Office 365 dla edukacji w Łodzi, którego jednym 

z celów jest dostarczenie najnowocześniejszych 

narzędzi do tworzenia innowacyjnych treści 

edukacyjnych dla nauczycieli oraz umożliwienie 

uczniom budowania umiejętności potrzebnych 

we współczesnym świecie.  

Office365 jest zbiorem aplikacji tworzącym 

spójne środowisko informatyczne umożliwiające 

tworzenie, przechowywanie, współpracę oraz 

wymianę informacji pomiędzy wybranymi 

uczestnikami pakietu. 

Dlatego, jako zespół projektowy, chcielibyśmy 

przybliżyć Państwu możliwości wykorzystania 

poszczególnych elementów pakietu Office365 

w codziennej pracy edukacyjnej.  

Stąd też pomysł na wydawanie gazetki 

EduOffice jako elementu informacyjnego. 

Oprócz tego uruchamiamy cykl szkoleń 

z poszczególnych elementów Office 365 

dedykowanych dla poszczególnych aplikacji. 

Zachęcamy do zaprzyjaźnienia się z Office365. 

Każda Państwa uwaga, propozycja  

czy pomysł pomogą nam w ulepszeniu 

przekazywanych informacji. Piszcie ! 

eduoffice@wi.elodz.edu.pl 
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Redaktor prowadzący 

Paweł Ornatowski 

eduoffice@wi.elodz.edu.pl 

tel. 42 638 43 59 

Współpraca :  

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli  

i Kształcenia Praktycznego 

Nauczyciele szkół modelowych 

Office 365 

 

 

Prezentacja wyników testów lub ankiet w aplikacji FORMS : 

 

Wyniki w Forms mogą być 

prezentowane w formie 

podsumowań zbiorczych  

z elementami grafiki lub jako 

plik w formacie excela 
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Usługa FORMS oferuje między innymi możliwość: 

 

Forms to usługa umożliwiające łatwe, szybkie i intuicyjne tworzenie oraz 
udostępnianie ankiet, testów, formularzy itp., których wyniki można przeglądać 
w formie graficznej lub pobrać w postaci pliku Excel. 

 

 wykorzystania usługi z koniecznością logowania się respondentów i zapisem (mamy informację 

kto jak odpowiedział) lub anonimowo (interesuje nas tylko zestawienie odpowiedzi);  

 automatycznego oceniania testów (także z wyświetlaniem wyniku respondentowi po przesłaniu 

jego odpowiedzi); 

 nakładania ograniczeń czasowych dostępności testu; 

 mieszania kolejności pytań, odpowiedzi oraz wprowadzania konieczności udzielenia 

odpowiedzi przed przesłaniem formularza; 

 dodawania grafiki pomocniczej do pytań; 

 wprowadzania równań w pytaniach dzięki klawiaturze matematycznej; 

 udzielania dostępu innym nauczycielom do danego testu z możliwością jego edycji oraz 

podglądu uzyskanych przez uczniów wyników; 

 tworzenia duplikatów ankiet oraz quizów i udostępniania ich kopii innym nauczycielom 

by mogli dostosować je do własnych potrzeb i wykorzystać z uczniami. 

  



 

  

 

  

 na geografii, biologii, chemii 

- rozpoznawanie fragmentów map, zdjęć, 

krajobrazów 

- testy opisowe do wykresów, rysunków, 

obrazów, filmów 

- wzory chemiczne, opisy doświadczeń 

 

na matematyce 

- wbudowany kreator wzorów matematycznych 

- testy wynikowe zadań (rozwiązanie jest liczbą) 

- możliwość zamieszczania obrazów brył, figur itp 

-  szybkie kopiowanie z materiałów zewnętrznych 

na języku polskim 

- sprawdziany  z gramatyki, fleksji, fonetyki 

- testy wyboru np. cytaty, postaci, lektury 

- wypracowania 

Przykłady wykorzystania elementów FORMS  
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Przykład ankiety w Forms Na językach obcych 

 

7. Instalujemy dowolny czytnik QR kodów ze sklepu 

Play Store (dla Androida). 

8. Uruchomiamy wgraną aplikację z menu. 

9.  Kierujemy obiektyw aparatu w telefonie na kod. 

10. Skaner przeprowadza procedurę dekodowania 

automatycznie. 

11.  Po wykonaniu tej operacji zostanie wyświetlone 

okno z treścią umieszczoną w kodzie. 

12. W kodach z Forms-a dekodowane są linki do 

ankiet lub testów. Klikamy w link i gotowe. 

QR KOD  -  jak skanować ? - to proste 

  

  

Przykłady testów – pobaw się 
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 o małopolskie 

o pomorskie 

o łódzkie 

o lubuskie  

3. Jakie województwo jest 

     zaznaczone na mapie ? 

Wprowadź odpowiedź 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

                       i Kształcenia Praktycznego zaprasza na : 

 

     IX Weekend z Technologią Informacyjną 
 

11-12 października 2019 roku w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  

po raz dziewiąty zostanie zorganizowany Weekend  

z Technologią Informacyjną. W trakcie dwóch dni 

zostanie zorganizowanych 48 warsztatów dla dyrektorów  

i nauczycieli informatyki oraz nauczycieli innych 

przedmiotów zainteresowanych wykorzystaniem technologii 

informacyjnej w pracy dydaktycznej  

i zarządzaniu pracą szkoły. 

Ich tematyka będzie dotyczyć, między innymi: 

 kształtowania twórczego, logicznego  

i algorytmicznego myślenia, 

 kodowania i programowania na każdym poziomie 

edukacyjnym, 

 programowania robotów, 

 wspierania organizacji pracy szkoły w chmurze cyfrowej 

Office 365, 

 projektowania materiałów dydaktycznych, 

 technologii informacyjnych wspierających procesy 

dydaktyczne w różnych obszarach kształcenia. 

Organizację Weekendu z Technologią Informacyjną 

wspierać będą partnerzy Centrum – firmy i wydawnictwa 

informatyczne.  

Osoby zainteresowane tym wydarzeniem będą mogły 

uzyskań szczegółowe informacje na stronie internetowej 

http://weekend.wckp.lodz.pl. W połowie września 

na stronie http://rejestracja.wckp.lodz.pl lub na stronie 

Weekendu z Technologią Informacyjną zostanie 

uruchomiona rejestracja, z możliwością wybrania tematyki  

warsztatów, w których będą chcieli Państwo uczestniczyć.  

Udział w Weekendzie z Technologią Informacyjną jest 

bezpłatny.  
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Zapraszamy na szkolenia z aplikacji FORMS 

Na szkoleniu dowiesz się : 

- jakie elementy aplikacji możesz wykorzystać i do czego; 

- jak szybko stworzyć test, sprawdzian, kartkówkę itp.; 

- jak udostępniać stworzone materiały; 

- jak wykorzystać automatyczne wyniki; 

- jak wykorzystać ankiety. 

 

 

 Szkolenia będą prowadzone 

przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli  

i Kształcenia Praktycznego  

w Łodzi ul. Kopcińskiego 29 

w następujących terminach : 

 

16 października 2019r  g.15-18 

 

 

22 października 2019r   g.15-18 

 
 

Na szkolenia można 

zapisywać się wypełniając  

formularz zgłoszenia 

poprzez podane wyżej  

kody QR 

lub na adres mailowy : 

 

eduoffice@wi.elodz.edu.pl 

 

Z oczywistych względów ilość 

miejsc jest ograniczona. 

Szkolenia są bezpłatne. 

 

ZAPRASZAMY 

 

O tym jak czytać QR kody – str 3 

 

http://rejestracja.wckp.lodz.pl/
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