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INSTRUKCJA POZWALAJĄCA PRZEPROWADZIĆ ZASADNICZY SPRAWDZIAN WIEDZY 

w ramach modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości 

bieszczadzkiej”  

realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WER19SZA0023 

przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) 

w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: 

„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

Przygotowany test, jest tzw. testem „jednokrotnego wyboru” zrealizowanym w systemie Kahoot!  

Testy przeprowadzane w tym systemie nazywa się grami (games) a uczestników testu nazywa się graczami. 

Zakłada się, że jego przeprowadzenie realizowane jest stacjonarnie (na jednej sali) – tryb gry: nauka (Teach). 

Aby przeprowadzić test potrzebne są min. 2 komputery podłączone do Internetu przeglądarkami internetowymi Google 

Chrome: 

1. komputer osoby przeprowadzającej test; 

2. min. 1 komputer dla osób testowanych; na jednym takim komputerze w danej sesji testowej odpowiedzi udziela 1 osoba. 

UWAGA:  

Podczas testu prowadzonego w trybie „Teach” (inaczej jest w trybie „Assign”) ekran osoby przeprowadzającej test powinien 

być wyświetlany na ekranie lub widoczny dla osób testowanych, bowiem tylko na tym ekranie będzie widoczna treść kolejny 

pytań i możliwych odpowiedzi oznakowanych symbolami graficznymi. 

Na komputerze (lub też: tablecie/smartfonie) osoby testowanej widoczne będą jedynie symbole graficzne odpowiedzi których 

kliknięcie jest równoznaczne z wybraniem/wskazaniem/zaznaczeniem poprawnej odpowiedzi. 

1: 

Po uaktywnienie linku pozwalającego przeprowadzić test osobie nie będącej autorem testu pojawi się ekran: 

 

 

- klikamy „Graj jako gość”. 
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2: 

Na ekranie który się pojawi należy ustawić parametry (opcje) przeprowadzenia testu a następnie aby rozpocząć test należy 

kliknąć przycisk „Klasyczny: 

 

- „Automatycznie przechodź przez pytania” powinno być włączone! 
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3: 

Po krótkim czasie oczekiwania pojawi się ekran z numerem (pin-em) „gry” czyli identyfikatorem tej konkretnej sesji 

przeprowadzenia testu dla osób, których tutaj nazywa się „graczami”: 

 

 

- oczywiście za każdym razem numer (pin) sesji testowej jest inny!  

4. 

Test należy przeprowadzać w przeglądarce internetowej z wyłączonym automatycznym tłumaczem tekstów stron! 

Na komputerze osoby (komputerach osób) która uczestniczy w teście, w przeglądarce internetowej uruchamiamy adres: 

https://kahoot.it 

Pojawi się ekran do którego należy przepisać pin gry (tu przykładowo pin wynosi: 9226619 ale za każdym razem gdy 

rozpoczynamy kolejna sesję testowania grupy osób jest on inny): 

 

- w pole „Game PIN” należy wpisać z klawiatury cyfry pinu a na koniec kliknąć przycisk „ENTER”. 

 

  

https://kahoot.it/
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5: 

Następnie na ekranie osoby testowanej pojawi się plansza do pisania swojego identyfikatora, pozwalającego później 

prowadzącemu test wiedzieć „które wyniki są czyje”: 

 

- po wpisaniu swojego identyfikatora należy kliknąć przycisk „OK, go!”. Po jego kliknięciu, w krótkim czasie (pozwalającym 

wpisać się innym testowanym), test wystartuje.  

Po wystartowaniu testu akcja biegnie i na komputerze prowadzącego test (pokazują się np. kolejne pytania) oraz na ekranach 

osób testowanych (na tych ostatnich pokazują się symbole możliwych odpowiedzi, które trzeba zaznaczać/klikać gdy uważamy 

je za dobrą odpowiedź. Komplet zaznaczeń stanowiący odpowiedź na dane pytanie należy zawsze zatwierdzić 

przyciskiem „Submit”. 

 

UWAGA: Prowadzący test sam określa który uczestnik testu jaki ma identyfikator (np. może to być np. nazwisko uczestnika 

o ile w grupie nie powtórzy się lub nr PESEL)! 

 


