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PDFescape – edytowalne pliki PDF 

Jak zamienić zwykły PDF na kartę pracy z możliwością edycji? 

 

Podczas edukacji zdalnej często zdarza się, że posiadamy ciekawe materiały, które są jednak zapisane 

w formacie PDF, a przez to niemożliwe do wypełnienia przez ucznia bez konieczności drukowania i 

uzupełniania ręcznego. Możemy oczywiście użyć konwertera on-line i zmienić format pliku, jednak 

nawet zwykły Word potrafi spłatać nam figla – przygotowany przez nas w formacie DOC lub DOCX 

zasób może wyświetlać się niepoprawnie na innym komputerze (wycięte obrazki, przesunięcia tekstu 

utrudniające lub uniemożliwiające odczytanie go bez uprzedniej edycji itd.), poza tym format ten 

umożliwia odbiorcy wprowadzenie zmian w tych fragmentach opracowanego materiału, które nie 

powinny być zmieniane. 

Rozwiązaniem jest narzędzie służące do wprowadzenia modyfikacji do dowolnego pliku PDF w taki 

sposób, by otrzymać interaktywną kartę pracy z aktywnymi polami dokładnie w tych miejscach, które 

chcemy, aby uczniowie uzupełnili. 

Krok 1 

Jeśli posiadamy materiał edukacyjny w formacie innym, niż PDF, korzystamy z konwertera plików on-

line, aby zamienić je na dokumenty PDF. 

Krok 2 

Otwieramy PDFescape: 

 

Nie musimy zakładać konta ani w żaden sposób się logować. 
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Krok 3 

Wybieramy opcję utworzenia edytowalnego dokumentu PDF za darmo (okienko po lewej stronie): 

 

Krok 4 

Wybieramy z zasobów zapisanych w komputerze właściwy plik PDF i wgrywamy go do generatora: 
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Krok 5 

Widok naszego pliku wgranego do PDFescape: 

 

Krok 6 

Po kliknięciu przycisku Form Field zaznaczamy przeciągnięciem kursora miejsca, w których mają się 

pojawić interaktywne luki na odpowiedzi ucznia: 
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Krok 7 

Jeśli popełnimy błąd i wstawimy interaktywne pole nie w to miejsce co trzeba – bez problemu 

możemy je usunąć za pomocą przycisku oznaczonego symbolem kosza: 

 

Krok 8 

Na górze tworzonego przez nas pliku możemy wstawić interaktywne pole, w którym uczeń będzie 

mógł wpisać swoje imię, nazwisko i klasę: 

 

W tym celu najpierw klikamy przycisk Text, następnie wybieramy rodzaj i wielkość czcionki na 

górnym pasku narzędziowym. Później wybieramy na naszym arkuszu miejsce, w które wstawiamy 

tekst (w tym arkuszu: „Imię i nazwisko ucznia”). Następnie w wykropkowanej luce wstawiamy 

edytowalne pole interaktywne zgodnie z opisem z kroku 6. 

 



Kurs eTwinning „Tydzień z oceną i informacją zwrotną w nauczaniu zdalnym” 

 

    

Strona 5 z 5 

 

Krok 9 

Gotowy plik zapisujemy i pobieramy na swój komputer: 

 

Możemy go teraz wysłać naszym uczniom jako załącznik do wiadomości mailowej lub w dzienniku 

elektronicznym. 


