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Tworzenie quizu typu Where is  …?/Gdzie jest….? 

 

1. Logujemy się na swoje konto w aplikacji Genial.ly 

2. Z pulpitu głównego wciskamy przycisk CREATE GENIALLY i wybieramy GAMIFICATION. 

 

3. Wybieramy szablon Where is …? Mamy do wybory dwa szablony Where is …? WORLD i 

Where is ….? EUROPE. W niniejszym samouczku opisany jest przykład wykorzystania 

szablonu Where is …? Europe. Potwierdzamy wybór przyciskiem Use this template. 

 

4. Po wejściu w tryb edycji quizu nadajemy mu tytuł. W tym celu klikamy w górnym pasku na 

czarnym tle w miejscu Untitled genially i wpisujemy tytuł.  

 

5 

 

 

 

5. Na pierwszym slajdzie w miejscu Where is …? możemy dokonać edycji poprzez skasowanie 

istniejącego napisu a następnie wpisanie innego tytułu quizu oraz polecenia do zadania. 

Napisy należy zmienić również w kolejnych slajdach. Kolorystykę napisów, wielkość tekstu, 

kolor tła  i inne elementy możemy zmieniać za pomocą narzędzi dostępnych w panelu menu 

widocznym po lewej stronie ekranu oraz narzędzi widocznych w górnym pasku menu na 

białym pasku (ich funkcje zostały opisane w samouczku do modułu 1→Tworzenie 

interaktywnej prezentacji w aplikacji Genial.ly).  

  

 

Tutaj wstaw 

własny tytuł 

quizu i 

https://genial.ly/
https://genial.ly/


Kurs eTwinning „Tydzień z Genial.ly” 

 

    

Strona 2 z 5 

 

 

6. Każdy punktor na mapie jest interaktywny. Po kliknięciu na punktor ze złą odpowiedzią 

pojawi się słowo z informacją o tym. W systemie jest to słowo NO. Możemy zmienić napis na 

język polski. W tym celu należy kliknąć na punktor. Po pojawieniu się opcji wyboru 

interaktywności należy w nią kliknąć. 

 

 

W polu Window wpisujemy w języku polskim słowo Nie! dla nieprawidłowych odpowiedzi       

i wciskamy przycisk SAVE. Czynność tą należy powtórzyć zmieniając napisy w pozostałych 

punktorach z nieprawidłową odpowiedzią. 

 

 

 

 

Kliknij, aby 

zmienić 

informacje w 

punktorze. 
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W przypadku punktora z prawidłową odpowiedzią po wciśnięciu go system odeśle nas do slajdu           

z następnym pytaniem. Punktory na mapie można przesuwać, należy jednak pamiętać o tym żeby 

ustawić punktor z właściwą odpowiedzią we właściwym miejscu na mapie. 

7. W szablonie aplikacji znajduje się 6 pytań. Jeśli chcemy dodać więcej slajdów z pytaniami wówczas 

należy skopiować slajd (najlepiej przedostatni). Slajd kopiujemy z poziomu zakładki Pages najeżdżając 

na niego myszką i wybierając Copy.  

 

 

8. Nazwę skopiowanej strony można zmienić z poziomu zakładki Pages klikając na podpis znajdujący 

się pod daną stroną. 

 

 

 

Kliknij, aby 

skopiować 

slajd. 
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9. Należy pamiętać, aby w dodanych do quizu slajdach kursor z prawidłową odpowiedzią ustawić       

w odpowiednim miejscu na mapie i ustawić jego przejście do następnego slajdu poprzez kliknięcie     

w opcję interaktywności. Z poziomu zakładki Go to page wskazujemy kolejny slajd i klikamy przycisk 

Save. Również w slajdzie poprzedzającym ostatnio dodany, przejście powinno być ustawione od 

slajdu z numerem niższym do wyższego, przykład przejścia slajdów slajd 6 ---→ slajd 7 ----→ slajd 8. 

 

10. Quiz publikujemy klikając na napis ALL SET widoczny w górnym pasku menu. Po wciśnięciu go 

quiz zmieni status z draft (szkic) na public (tryb publiczny).  
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11. Po zapisaniu quizu można skopiować do niego link poprzez wejście w swoim koncie na zakładkę 

My Creations i rozwinięcie opcji Share. 

 

 

 

 

 

 


