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Pokój zagadek (escape room) w aplikacji Genial.ly – tworzenie 

zagadek 

Zagadki tekstowe z opcją wyboru jednej prawidłowej odpowiedzi 

 

Wchodzimy w edycję szablonu. Na wybranej stronie wpisujemy tekst zagadki oraz proponowane 

odpowiedzi (każda w osobnym polu tekstowym), z których tylko jedna zostanie oznaczona jako 

prawidłowa, kliknięcie w nią pozwoli graczowi na przejście do kolejnego pytania.  

Przykład slajdu z pytaniem i proponowanymi odpowiedziami: 

 

Prawidłową odpowiedzią będzie „- składać się z symboli, liter i znaków”. Pozostałe dwie odpowiedzi 

będą nieprawidłowe.  

Ustawianie opcji nieprawidłowej odpowiedzi: 

Zaznaczamy kursorem nieprawidłową odpowiedź, wybieramy symbol interaktywności, a następnie 

opcję Window. Wstawiamy znak nieprawidłowej odpowiedzi. Najlepiej wcześniej go przygotować w 

formie pliku jpg i pobrać z własnych materiałów. Za pomocą opcji Small/Medium/Large ustawiamy 

wielkość w jakiej będzie na slajdzie pojawiał się znak. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Save. 
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Ustawianie opcji prawidłowej odpowiedzi: 

Zaznaczamy kursorem prawidłową odpowiedź, wybieramy symbol interaktywności, a następnie opcję 

Go to page. Wybieramy stronę, do której grający powinien przejść po wskazaniu właściwej 

odpowiedzi. 
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Zagadki zawierające odnośniki do materiałów na stronach zewnętrznych 

 

Jeśli częścią zagadki na być odnośnik do materiałów zewnętrznych, na przykład quizu, wówczas 

materiał ten należy umieścić w slajdzie z zagadką. W tym celu należy wejść w zakładkę Insert i wybrać 

podzakładkę Others.  W ramce INSERT EXTERNAL CONTENT można umieścić link do materiału lub 

kod do osadzenia. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Insert. 

 

Przykład slajdu z pytaniem zawierającym odnośnik zewnętrzny. Interaktywność odpowiedzi do 

pytania została ustawiona w taki sam sposób, jak opisano powyżej. 
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Jeśli częścią zagadki na być odnośnik do filmu wówczas materiał ten należy umieścić w slajdzie z 

zagadką. W tym celu należy wejść w zakładkę Insert i wybrać podzakładkę Video.  W ramce Paste the 

link here należy umieścić link do materiału. 

 

 

Zagadki zawierające niewidzialne zdjęcie 

 

Elementem zagadki może być ukryte zdjęcie, które będzie się pojawiać po najechaniu myszką na pole, 

w które zostało wstawione. W tym celu z panelu narzędzi widocznych w edytorze z lewej strony 

ekranu - zakładka Interactive elements -  wybieramy przycisk Invisible area. 

 

Wciskając pole Drag this area to the canvas and place it over the area you wish to make interactive. 

This part will be invisible. przesuwamy je myszką na miejsce w obrazie, w którym dodamy 

niewidoczne zdjęcie.  

 

Następnie po najechaniu na różowe pole wstawione do obrazu, klikamy na symbol interaktywności, 

otwieramy okienko Window i pobieramy obraz z naszych plików.  Po wgraniu zdjęcia wciskamy 

przycisk Save. 
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Zagadki zawierające zakodowane hasło 

Treść zagadki umieszczonej w slajdzie może polegać na wykonaniu przez grającego zadania i 

odkodowaniu hasła. W tym celu do slajdu należy dodać hasło, które grający będzie musiał 

odkodować, aby przejść do kolejnego zadania. Aby dodać kod należy w zakładce Pages kliknąć w 

widoku slajdu (prawy róg) na symbol klucza i wstawić odpowiednie informacje w pola (hasło, 

polecenie, podpowiedź).  

 

Szczegóły dotyczące kodowania hasła opisane zostały w samouczku „Tworzenie gry typu Sequence 

Maze w aplikacji Genial.ly  - Wybór szablonu”. 

 

 

 

 


