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Tworzenie quizu typu prawda/fałsz 

 

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

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

 

 

 

3. Wybieramy szablon true or false. Potwierdzamy wybór przyciskiem Use this template. 

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

czarnym tle w miejscu Untitled genially i wpisujemy tytuł.  

 

5 

 

 

 

5. Na pierwszej stronie edytujemy nazwę quizu oraz jego opis.  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 

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

prezentacji w aplikacji Genial.ly).  

6. Z poziomu zakładki Pages widocznej w panelu po lewej stronie ekranu możemy zacząć 

edycję pytań i odpowiedzi. W dostępnym szablonie widzimy 5 par slajdów.  W każdej parze    

w pierwszym slajdzie należy wpisać pytanie, w drugim slajdzie odpowiedź. Słowo true można 

zmienić na jego polski odpowiednik prawda, zaś false na jego polski odpowiednik fałsz. 

Edytujemy poszczególne slajdy poprzez kliknięcie na nie i wpisanie swoich własnych 

https://genial.ly/
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propozycji pytań i odpowiedzi. Należy przy tym zwracać uwagę czy slajd z odpowiedzią zwiera 

słowo True (prawda) lub False (fałsz). Jest to istotne przy formułowaniu pytania. 

7. Do quizu można dodawać kolejne pary slajdów. W tym celu z poziomu zakładki Pages 

należy skopiować wybraną parę slajdów i przenieść je na koniec quizu. W tym celu 

najeżdżamy na nie myszką i wybieramy opcję Copy.   

 

 

8. Nazwę skopiowanego slajdu można zmienić z poziomu zakładki Pages klikając na podpis 

znajdujący się pod danym slajdem. 

9. Dodając nowe slajdy należy odpowiednio ustawić ich interaktywność. Czynność ta pozwoli 

nam przejść do kolejnego slajdu po udzieleniu właściwej odpowiedzi.  

W slajdzie z odpowiedziami prawda (true) i fałsz (false) interaktywność napisów należy 

ustawić tak, aby gracz po ich wciśnięciu mógł przejść do kolejnego slajdu. W tym celu należy 

kliknąć myszką na napis prawda (true) i z poziomu zakładki Go to page ustawić przejście do 

slajdu z numerem wyższym zawierającym odpowiedź na pytanie. W taki sam sposób należy 

ustawić również interaktywność dla słowa fałsz (false).  

 

 

Przykład 

skopiowanej 

pary slajdów. 

Kliknij, aby 

skopiować 

slajd. 
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Przejście od slajdu z odpowiedzią na pytanie do slajdu z kolejnym pytaniem należy ustawić 

poprzez kliknięcie na symbol białego trójkąta widocznego z prawej strony ekranu. 

 

Następnie z poziomu zakładki Go to page należy ustawić przejście do slajdu z numerem 

wyższym zawierającym  kolejne pytanie.  

W taki sam sposób należy ustawiać przejścia slajdów dla kolejnych par pytań i odpowiedzi. 

 

 

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

wciśnięciu go prezentacja 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. 

 


