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Tworzenie quizu w aplikacji Genial.ly – szablon podstawowy 

 

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

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

GAMIFICATION. 

 

 

3. Wybieramy szablon Basic quiz. 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).  

 

 

 

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


Kurs eTwinning „Tydzień z Genial.ly” 

 

    

Strona 2 z 5 

 

 

6. Do slajdu z pierwszym pytaniem wpisujemy jego treść. W polach incorrect answer 

wpisujemy nieprawidłowe odpowiedzi, zaś w polu correct answer prawidłową odpowiedź. Tą 

samą czynność powtarzamy dodając do kolejnych slajdów pytania i odpowiedzi. 

 

 

 

 

7. Do quizu możemy dodawać nowe pytania poprzez skopiowanie określonego slajdu               

z poziomu zakładki Pages. W tym celu najeżdżamy na niego myszką i wybieramy Copy.  

Skopiowany slajd należy przeciągnąć w dół i ustawić go jako ostatni lub przedostatni, tak 

samo należy postępować z kolejnymi skopiowanymi slajdami. 
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 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 interaktywność od właściwej 

odpowiedzi.  Czynność ta pozwoli nam przejść do kolejnego slajdu po udzieleniu właściwej 

odpowiedzi. UWAGA: Przejście do następnego slajdu ustawiamy tylko od odpowiedzi 

prawidłowych. W tym celu najeżdżamy na punktor z prawidłową odpowiedzią (correct 

answer), wybieramy funkcję interaktywności i z poziomu zakładki Go to page, wskazujemy na 

stronę z numerem wyższym do której ma nas odesłać aplikacja. 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. 

 

 

Kliknij, aby 

skopiować 

slajd. 
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Klikamy w numer slajdu, do którego grający powinien zostać odesłany po udzieleniu 

prawidłowej odpowiedzi. Czynność tą należy powtórzyć w przypadku dodawania kolejnych 

slajdów. 

 

10. Ostatnim slajdem w quizie są rezultaty (Results), z pomocą których można podsumować 

quiz. Do każdego punktora można dołączyć jakąś informację, np. interaktywność                        

z odnośnikiem do strony internetowej, w zasobach której można znaleźć więcej informacji na 

temat numeru z konkretnym pytaniem. Można wykasować informacje z rezultatami na rzecz 

umieszczenia w nim innych informacji, np. podziękowanie za wykonanie quizu. 

 

Kliknij tutaj, 

aby ustawić 

przejście do 

kolejnego 

slajdu. 
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11. 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).  

 

12. Po zapisaniu quizu można skopiować do niego  link poprzez wejście w swoim koncie na 

zakładkę My Creations i rozwinięcie opcji Share. 

 

 

 

 

 

 


