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Inne funkcje aplikacji Genial.ly przydatne w tworzeniu pokoju zagadek           

- plakaty 

 

W trakcie tworzenia pokojów zagadek można wykorzystać wiele funkcji dostępnych w aplikacji 

Genial.ly. W zależności od wybranego tematu i pomysłu na wykonanie zadania osoba tworząca pokój 

zagadek decyduje o wykorzystaniu dostępnych funkcji.  

 

• Funkcja Horizontal Infographic 

Z zakładek Review, Timelines, Diagrams, Lists, Maps autor zadania może wybrać szablon, 

który dołączy do pokoju zagadek jako jeden z elementów zadania. Uwaga: Szablony 

oznaczone gwiazdką nie są dostępne dla posiadaczy bezpłatnej wersji konta. Sposób 

tworzenia infografiki w układzie poziomym został opisany w pierwszej części kursu Tydzień z 

Genial.ly, moduł: Interaktywne infografiki w układzie pionowym i poziomym. 
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Przykład infografiki w formie osi czasu. 

 

 Po wyświetleniu inforgafiki w pokoju zagadek zadaniem grającego może być udzielenie odpowiedzi 

na pytania do wyświetlonego materiału. 

• Funkcja Vertical Infographic 

Funkcja ta pozwala na stworzenie infografiki w układzie pionowym. Do wyboru istnieje kilka 

szablonów. Uwaga: Szablony oznaczone gwiazdką nie są dostępne dla posiadaczy bezpłatnej wersji 

konta. Sposób tworzenia infografiki w układzie pionowym został opisany w pierwszej części kursu 

Tydzień z Genial.ly, moduł: Interaktywne infografiki w układzie pionowym i poziomym. 

Tworzenie plakatu/infografiki z wykorzystaniem czystego szablonu 

1. Wchodzimy na stronę: https://genial.ly/ i logujemy się na swoje konto. 

2. W panelu widocznym po lewej stronie ekranu klikamy na napis CREATE GENIALLY i 

wybieramy szablon Blank Creation. 

https://genial.ly/
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Następnie wybieramy opcję szablonu. Na potrzeby opracowania niniejszego samouczka wybrana 

została opcja Main proportions. 

 

3. Tło  plakatu ustawiamy z poziomu zakładki Background. W zależności od tematyki pracy tło 

można pobrać z palety kolorów, wyszukać w zasobach biblioteki (Library) oraz wyszukiwarek 

darmowych obrazów Unsplash oraz Pixabay. W przypadku, gdy interesuje nas obraz o 

konkretnej tematyce, np. przyroda należy wpisać konkretne hasło wyszukiwania. Obraz tła 

można również pobrać z własnego komputera (objętość obrazu nie może przekraczać 5 MB). 
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4. Korzystając z panelu górnego paska narzędzi do plakatu można dodać również tekst, wybrać 

jego czcionkę oraz kolor. 

5. Istnieje również możliwość dodania do plakatu elementów graficznych. Można wyszukać je w 

zakładce Smartblocks (uwaga: elementy oznaczone gwiazdką nie są dostępne w planie 

darmowym) lub w zakładce Images. Z poziomu tej zakładki do pracy dołaczyć można również 

gify. Po przejściu do podzakładki Giphy można przeglądnąć dostępne elementy lub przeszukać 

bibliotekę wpisując konkretne hasło. 

 

6. Pracę wzbogacić można również interaktywnymi elementami oraz animacjami. (Zobacz 

samouczki dodawanie interaktywnych elementów do prezentacji oraz Dodawanie 

interaktywnych animacji do prezentacji). 

 


