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Narzędzia i aplikacje internetowe                                               

przydatne w pracy nauczyciela 

 

1. Canva - https://www.canva.com/ - przyjazna aplikacja online pozwalające na 
tworzenie różnych projektów graficznych, zaproszeń, plakatów, ulotek itp. 
Udostępnia za darmo wiele szablonów, zdjęć, ikon, można znaleźć tam sporo 
inspiracji. Umożliwia pracę zespołową. Organizacje pożytku publicznego (OPP) 
mogą aplikować o bezpłatną wersję premium (która umożliwia m.in. załadowanie 
dodatkowych fontów i zapisywanie plików z opcją transparentności). 

2. Conceptboard (https://conceptboard.com/ ) – tablica online, którą można 
wykorzystać do wizualnej współpracy w zespole (darmowa rejestracja). 

3. Crello (https://crello.com/pl/ ) – darmowe narzędzie do projektowania graficznego z 
profesjonalnymi szablonami (tworzenie grafik do wstawienia w mediach 
społecznościowych, ale także plakatów, ulotek, infografik, prezentacji itp.). Mamy tu 
możliwość wykorzystania darmowych zdjęć lub wgrania własnych. 

4. EduZabawy.com (https://eduzabawy.com ) – strona zawiera m.in. darmowe 
generatory kart pracy (np. e-puzzle, krzyżówki, dyktanda, rebusy, zagadki), 
dyplomów, odznak dla dzieci i zaproszeń. 

5. Edytuj fotkę (www.edytujfotke.pl ) - bardzo proste narzędzie do szybkiej edycji 
zdjęć pod kątem kadrowania, edycji wymiarów zdjęć/grafik czy kompresji.  
 

6. Evernote (https://evernote.com/ ) – aplikacja do notatek, współtworzenia projektów 
(darmowa rejestracja). 
 

7. Flipgrid (https://info.flipgrid.com/) – bezpłatna platforma do prowadzenia dyskusji w 
formie krótkich filmów wideo, przeznaczona dla nauczycieli i uczniów. Nauczyciel 
powinien założyć sobie konto. Platforma promuje naukę, interakcję i informacje 
zwrotne wśród rówieśników i nauczycieli. Nagrywając krótkie filmy, uczniowie mogą 
odpowiadać na pytania, wyrażać opinie lub zastanawiać się nad określonym 
tematem, a także oglądać i odpowiadać na filmy nagrane przez pozostałych 
kolegów z klasy. 

8. Genially - https://www.genial.ly/ – aplikacja do tworzenia prezentacji, infografik, 
quizów, gier i innych materiałów edukacyjnych (darmowa rejestracja). 

9. Inscape https://inkscape.org/ - darmowy program do projektowania grafiki, obrazów 
wektorowych. 
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10. Kahoot! (https://kahoot.com/schools/ ) – strona i aplikacja, w której użytkownicy 
mogą tworzyć własne quizy przeznaczone do wykorzystania przez innych 
użytkowników (np. uczniów, współpracowników). 

11. Krzyżówki (https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php ) - generator krzyżówek w 
języku polskim i angielskim, umożliwia utworzenie 20-hasłowej krzyżówki na 
podstawie haseł/opisów podanych przez użytkownika lub wylosowanych z bazy 
haseł polskich i angielskich. Wygenerowana krzyżówka może następnie zostać 
zapisana w pliku PDF lub PNG i wykorzystana np. podczas nauki języka 
angielskiego lub polskiego. Utworzone krzyżówki nadają się również do 
wydrukowania. 

12. LearningApps (https://learningapps.org/ ) – program do tworzenia na podstawie 
szablonów interaktywnych pomocy dydaktycznych tj. puzzle, szarady, rebusy, 
krzyżówki, testy. Zawiera również gotowe aplikacje pogrupowane tematycznie wg 
dziedzin. 

13. LibreOffice – https://pl.libreoffice.org/   - alternatywa dla MS Office Power Point . 

14. Mentimeter – (https://www.mentimeter.com/) bardzo fajne narzędzie do tworzenia 
zapytań, krótkich sondaży, wyrażania opinii, sprawdzania stopnia znajomości, w 
darmowej wersji jedna „ankieta” może mieć maksymalnie dwa slajdy, ale można 
zrobić nieograniczoną liczbę ankiet.  Menti do głosowania uczestników i prezentacji 
na żywo (https://www.menti.com/). 

15. MS Office Power Point  - powszechnie znany program do tworzenia prezentacji. 

16. Openshot https://www.openshot.org/ - odtwarzacz i edytor filmów wideo, 
oprogramowanie otwartoźródłowe, alternatywa dla programów komercyjnych. 
Ciekawy przykład otwartego oprogramowania. Tutorial w języku angielskim. 

17. Padlet (https://pl.padlet.com/) – wirtualna tablica, dostępna bezpłatnie.              
Dobre miejsce do zbierania informacji zwrotnej od uczestników zajęć/uczniów. 

18. Piktochart (https://piktochart.com/ ) – kreator infografik, prezentacji i raportów. 

 

19. Pixlr (www.pixlr.com) - narzędzie do obróbki graficznej online. Bardzo uproszczony, 
wręcz okrojony „photoshop” dla amatorów i amatorek graficznych.  Za pomocą tego 
programu można stworzyć zarówno grafikę, jak i przerobić zdjęcie do grafiki. 
Dostępna jest również aplikacja mobilna, która jednak oferuje o wiele mniej funkcji. 
 

20. Plickers (https://get.plickers.com ) – aplikacja do sondy, testów. 
 

21. Pocket https://getpocket.com/ -  aplikacja do przechwytywania i agregowania treści, 
daje  możliwość zapisu treści z dowolnego źródła online, ma opcję słuchania 
artykułów, wersja podstawowa jest za darmo. 

22. Prezi  https://prezi.com/  - platforma do tworzenia prezentacji, alternatywa dla 
Power Pointa, umożliwia tworzenie unikalnych slajdów i przejść w modelu 
chmurowym. W wersji bezpłatnej nie jest możliwe pełne wykorzystanie możliwości 
tego narzędzia. 

23. SlideShare  https://www.slideshare.net/  - internetowa platforma umożliwiająca 
dzielenie się prezentacjami multimedialnym, ogólnodostępna, bezpłatna, wymaga 
logowania. 
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24. Story Jumper (https://storyjumper.com ) – do tworzenia książek/książeczek online. 
 

 

25. Quizizz (https://quizizz.com/ ) – aplikacja do tworzenia bezpłatnych quizów                
i interaktywnych lekcji. 
 

26. Wakelet (https://wakelet.com/) darmowa wirtualna tablica, wymaga założenia konta. 
Jest synonimem tradycyjnej tablicy korkowej z tą różnicą, że można do niej przypiąć 
wszystko co ma postać cyfrową, a więc pliki lub linki do dowolnych stron 
internetowych. 

27. Wordwall (https://wordwall.net/pl ) - strona do tworzenia materiałów edukacyjnych. 

28. Zoho Show  (https://show.zoho.com ) - program do tworzenia prezentacji online. 
Pozwala na tworzenie prezentacji od podstaw oraz importowanie z zasobów w 
programach Microsoft PowerPoint (.ppt, .pps) lub OpenOffice (.odp, .sxi). Powstała 
prezentacja online może zostać udostępniona, osadzona na blogu lub stronie 
internetowej, odtworzona w formie pokazu slajdów oraz zmieniana przez kilku 
użytkowników jednocześnie. 

 

 

Marzec, 2021 r.     Oprac. Ewa Pawłowska 
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