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Moduł 4 – Praktyki oceniania 

Ideą tego modułu jest podniesienie kompetencji w zakresie praktyk 
oceniania, w szczególności w kontekście ich możliwej digitalizacji. Aby 
zapewnid skuteczne nauczanie i uczenie się, formy oceny stosowane 
przez organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) powinny 
zapewniad aktualne, spersonalizowane informacje zwrotne. 
Doskonalenie różnego rodzaju działao edukacyjnych, w tym procesu 
oceny, musi byd wynikiem zaangażowania i zwiększonej motywacji 
wszystkich stron zainteresowanych. Wszystkie działania, związane z 
nauczaniem i uczeniem się, powinni opierad się na nowoczesnych 
technologiach. W module tym zostały przedstawione przykładowe 
narzędzia wspierające digitalizację praktyki oceniania.   

Opis 
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Moduł 4 – Praktyki oceniania 

Postawy (on jest gotowy/ ona jest gotowa) 

 
 
• Wpracowad oparte na  obustronnym zaufaniu środowisko oceniania 
• Przyswoid idee różnych typów uczenia się: eksperymentalnego, otwartego 

formalnego i nieformalnego 
• Opracowad kodeks postępowania w zakresie analityki uczenia się 
• Promowad potencjał cyfrowych technologii, wspierających proces nauczania i 

uczenia się 

Efekty uczenia się 
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Moduł 4 – Praktyki oceniania 

Wiedza (on/ ona zna i rozumie)  

• Znaczenie cyfrowych technologii w procesie dywersyfikacji 
praktyk oceniania. 

• Znacznie praktyki skutecznej i dokładnej samooceny oraz 
wzajemnej oceny w procesie rozwoju kompetencji . 

• Istotę dokumentowania i komunikowania postępów w nauce 
za pomocą technologii cyfrowych . 

• Weryfikowalne zasady uznawania i akredytacji empirycznego 
oraz otwartego uczenia się, w tym uczenia się w warunkach 
nieformalnych i pozaformalnych. 

• Strategiczne znaczenie analityki uczenia się w celu 
optymalizacji indywidualnych i grupowych efektów uczenia się 
oraz zwiększenia wydajności organizacyjnej.  

Efekty uczenia się 

Umiejętności (on/ ona potrafi) 
 

• Wykorzystad cyfrowe technologie uczenia się do oceny 
wiedzy i kompetencji. 

• Zdalnie przekazywad informacje zwrotne uczniom i innym 
stronom zainteresowanym. 

• Rozpoznad i akredytowad empiryczne i otwarte uczenie się. 

• Bezpiecznie gromadzid, walidowad, przechowywad, 
agregowad, analizowad i raportowad dane uczniów. 

• Wdrażad różne aspekty analityki uczenia się. 

• Wykorzystywad dane uzyskane dzięki analityce uczenia się 
do efektywnego i skutecznego zarządzania jakością i 
doskonalenia procesu projektowania programów nauczania 
i uczenia sią. 

 

 

 



Moduł 4 – Praktyki  

oceniania 

 

Zawartość  

programu  

nauczania 

 

 

• Dlaczego praktyki oceniania są tak ważne? 

• W jaki sposób można ulepszyć praktyki oceniania? 

• Cyfryzacja praktyk oceniania – dlaczego i jak? 
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• Dobre praktyki - przykłady. 

• Wnioski.  



 

Współczesny świat edukacji koncentruje się na 

edukacji opartej na wynikach (tzw. OBEA), dlatego 

ocena jest tak ważna dla rozwoju procesów 

nauczania i uczenia się. Ocena umożliwia 

nauczycielom i uczniom wyciąganie wniosków z 

uzyskanych informacji i odpowiednie działanie. 

Takie działania mogą pomóc w dokonaniu 

niezbędnych ulepszeń w nauczaniu i uczeniu się 

lub po prostu zapewnić obraz kompetencji lub 

osiągnięć uczniów w określonym czasie (Black i 

Wiliam, 2018). 

 

Celem tego modułu jest wzmocnienie 

świadomości wszystkich stron zainteresowanych z 

obszaru działalności jednostek typu VET, w 

szczególności nauczycieli i uczniów, na temat 

znaczenia cyfryzacji procesów oceny na 

wszystkich poziomach edukacji, a także 

podkreślenie potrzeby ciągłego rozwoju ich 

kompetencji w tym zakresie. 

Wprowadzenie 

1. Dlaczego praktyki cyfryzacji oceninia 

są tak ważne dla organizacji typu VET i 

powinny być stale rozwijane? 
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Developing a Roadmap for E-assessment: 
Which Way Now 

https://repository.lboro.ac.uk/
https://repository.lboro.ac.uk/
https://repository.lboro.ac.uk/
https://repository.lboro.ac.uk/


Jak rozumied pojęcie: ocenianie?  

• Ocenianie jest definiowana jako "akt osądzania lub decydowania o 
ilości, wartości, jakości albo znaczeniu czegoś, lub osądu lub decyzji, 
która jest podejmowana".(Źródło: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/assessment) 

• Ocenianie ma różne cele, formy i funkcje. 

• W procesie edukacji, proces oceniania jest zwykle dostosowany do 
specyfiki uczniów (charakteru i umiejętności)  i stylu nauczania. 

• Ocenianie to również forma pomiaru percepcji jakości usług 
świadczonych przez nauczycieli/trenerów. 

• Może byd związane z samooceną /samokontrolą. 
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https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/assessment
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/assessment
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/assessment
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Ogólnie, ocenianie w edukacji jest to: 

• Ciągły, aktywny proces gromadzenia i prawidłowej 
interpretacji informacji, pozyskanych z wielu różnych 
źródeł, w celu optymalnego zrozumienia tego, co 
uczniowie naprawdę wiedzą, rozumieją i co mogą zrobid 
ze swoimi kompetencjami, zdobytymi w wyniku 
zdobytych różnych doświadczeo edukacyjnych. 

• Dodatkowo jest to cenna, ważna i niezbędna informacja 
dla obu stron procesu kształcenia, stanowiąca podstawę 
do poprawy jego efektywności i skuteczności.  
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Source:https://pixabay.com/  



Główne funkcje oceniania w edukacji: 
• Wspierająca: nauczyciel powinien oceniad faktyczne wyniki uczniów a 

nie skupiad się na występujących brakach.  

• Diagnostyczna: uzyskanie informacji o osiągnięciach ucznia. 

• Afirmatywna: nauczyciel, który docenia osiągnięcia ucznia, stwarza 
okazję do wzmocnienia poczucia własnej wartości.  

• Formatywna: wymaga od nauczyciela poprawy metod pracy, 
samokształcenia, weryfikacji programów nauczania, podręczników 
szkolnych i pomocy dydaktycznych.  

• Informacyjna: nauczyciel udziela uczniowi informacji zwrotnej, 
umożliwiającej mu samoocenę własnych kompetencji i samokontrolę 
własnych działao.  

• Motywacyjna: nauczyciel oceniający ucznia, mobilizuje go do dalszych 
wysiłków i odpowiednio nimi kieruje. 

9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.monitorszkoly.pl/artykul/dylematy-zwiazane-z-ocenianiem-
wewnatrzszkolnym-i-przedmiotowym   



Nowoczesne praktyki oceniania w edukacji 
muszą: 
• Byd zgodne z obowiązującymi przepisami normatywnymi. 

• Byd odpowiednio zaplanowane, wdrożone i systematycznie doskonalone. 

• Byd wybrane przy uwzględnieniu odpowiedniej formy do celów i specyfiki 
stron zainteresowanych. 

• Dostarczad wysokiej jakości informacje zwrotne. 

• Zachęcad do pozytywnej motywacji / pomocy dla wszystkich stron. 

• Zapewniad możliwośd poprawy uzyskanych wyników. 

• Mied silną relacyjnośd i spójnośd.  

• Wspierad skuteczną realizację programu nauczania. 

• Byd rozwijane przy użyciu nowoczesnych technologii.  
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Nowoczesne praktyki oceniania muszę byd 
oparte o:  
 

- Wymiary komunikacji i interakcji. 
- Wzajemne zaufanie i korzystne relacje (bardziej 

skoncentrowane na uczniach). 
- Zróżnicowane  formy, uwzględniające 

indywidualne predyspozycje uczniów. 
- Innowacje pedagogiczne. 
- Potrzeby i oczekiwania  stron zaangażowanych.  
- Determinanty kontekstu wewnętrznego i 

zewnętrznego. 
- Dostępne, nowoczesne narzędzia informatyczne, 

usprawniające proces. 
 

Wprowadzenie 

 

2. Jakie trendy rozwojowe dominują dziś 

w obszarze oceny procesów 

kształcenia? 

11 



Powody cyfryzacji praktyk 

oceniania w edukacji. 

1. Rozwój technologii (również technologia oceny 

ewoluuje). 

2. Rządowe programy wsparcia finansowego. 

3. Potrzeby i oczekiwania rynku pracy oraz innych 

stron zainteresowanych. 

4. Konieczność nadążanie za skomputeryzowanym 

społeczeństwem (pokolenie Z). 

5. Więcej możliwości niż przy tradycyjnym 

podejściu do edukacji (więcej możliwości 

doskonalenia procesu). 

6. Konieczność wymuszona określoną sytuacją – 

np. pandemią Covid 19. 12 

Cyfryzacja jest uważana za jedną z 
przewidywalnych i odpowiednich 
odpowiedzi na edukację w przyszłości 

Źródło:https://pixabay.com/  
  

An overview of e-assessment 

https://www.researchgate.net/publication/346964479_An_overview_of_e-assessment
https://www.researchgate.net/publication/346964479_An_overview_of_e-assessment
https://www.researchgate.net/publication/346964479_An_overview_of_e-assessment
https://www.researchgate.net/publication/346964479_An_overview_of_e-assessment
https://www.researchgate.net/publication/346964479_An_overview_of_e-assessment
https://www.researchgate.net/publication/346964479_An_overview_of_e-assessment
https://www.researchgate.net/publication/346964479_An_overview_of_e-assessment


Co wnoszą nowoczesne technologie 

do procesu oceniania? 

1. Dostarczają natychmiastową informację zwrotną.  

2. Potencjalnie wpływają na wzrost samodzielności 

uczniów.  

3. Wspierają współpracę podczas uczenia się.  

4. Zapewniają autentyczność.  

5. Poszerzają zakres pomiarów.  

6. Oferują elastyczne i odpowiednie reakcje.  

7. Podnoszą wydajność realizowanych procesów i 

redukują nadmierne obciążenie nauczycieli.  

8. Doskonalą wyniki uczniów 

9. Generują elastyczne i odpowiednie reakcje.  

10. Poprawiają znaczenie i wiarygodność oceny. 

Źródło:  https://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/education/documents/researchreview.pdf 
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Źródło:https://pixabay.com/  



Bariery w implementacji 

digitalizacji do procesu oceniania.  
1. Obawy o możliwy plagiat. 

2. Trudności w skalowalności i możliwości przenoszenia 

dobrych praktyk oceniania. 

3. Obawy dotyczące wiarygodności i ważności kluczowych 

ocen. 

4. Potencjalne problemy z weryfikacją tożsamości 

użytkownika i problemy z zapewnieniem 

bezpieczeństwem. 

5. Brak czasu i szkoleń w zakresie ponownego 

przemyślenia strategii oceny i wykorzystania nowych 

technologii z perspektywy pedagogicznej. 

6. Koszt inwestycji. 

7. Brak odpowiednich przestrzeni fizycznych dla 

technologii wspierającej ocenianie. 
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Źródło  https://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/education/documents/researchreview.pdf 

Źródło:https://pixabay.com/  
 

CONSIDERING CHALLENGES IN 
EDUCATIONAL SYSTEM FOR 
IMPLEMENTATION OF E-ASSESSMENT 

https://www.researchgate.net/publication/281147682_CONSIDERING_CHALLENGES_IN_EDUCATIONAL_SYSTEM_FOR_IMPLEMENTATION_OF_E-ASSESSMENT
https://www.researchgate.net/publication/281147682_CONSIDERING_CHALLENGES_IN_EDUCATIONAL_SYSTEM_FOR_IMPLEMENTATION_OF_E-ASSESSMENT
https://www.researchgate.net/publication/281147682_CONSIDERING_CHALLENGES_IN_EDUCATIONAL_SYSTEM_FOR_IMPLEMENTATION_OF_E-ASSESSMENT
https://www.researchgate.net/publication/281147682_CONSIDERING_CHALLENGES_IN_EDUCATIONAL_SYSTEM_FOR_IMPLEMENTATION_OF_E-ASSESSMENT
https://www.researchgate.net/publication/281147682_CONSIDERING_CHALLENGES_IN_EDUCATIONAL_SYSTEM_FOR_IMPLEMENTATION_OF_E-ASSESSMENT


E-ocena - ocena wspomagana technologią 
(TEA) - ocena cyfrowa 
• Technologia cyfrowa w uczeniu się jako narzędzie do przeprowadzenia 

niezbędnej transformacji działao oceniających. 

• Wyzwanie dla wszystkich stron zaangażowanych w proces oceniania. 

• Nowa rzeczywistośd interakcji między nauczycielami – uczniami i 
innymi zainteresowanymi stronami – wszyscy muszą byd świadomi i 
otwarci na zmiany. 

• Niewątpliwie jednak istnieje potencjał większej wydajności i 
skuteczności zdigitalizowanych praktyk oceniania. 

• Oczywiście pamiętając o podstawowej zasadzie, że: "Kiedy miara staje 
się celem, przestaje byd dobrą miarą" -Prawo Goodharta. 

15 
The Digitalization of Learning Assessment 

https://www.researchgate.net/publication/357603447_The_Digitalization_of_Learning_Assessment


Cyfrowe praktyki oceniania 

• Mogą byd stosowane w różnych obszarach, np.: bieżąca praca studenta, 
projekty, odpowiedzi ustne, testy, ocena podsumowująca, ocena 
kształtująca, ocena rówieśnicza / samoocena. 

•  Środowisko  oceniania online składa się z 4 kategorii: produkty 
ewaluacyjne; narzędzia; zadania do dyskusji online i kategoria publikacji w 
sieci. 

• Dają możliwośd korzystania z różnych narzędzi pomiarowych do oceny 
wydajności i skuteczności procesu edukacyjnego , zapewniając 
zindywidualizowane testy, natychmiastową punktację i natychmiastową 
informację zwrotną. 

• Bardziej atrakcyjne formy oceny niż tradycyjne. 
• Większa szansa na dopasowanie optymalnych metod do rzeczywistych, 

indywidualnych potrzeb uczniów. 
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Ramy europejskie 

Dokument: European Digital Competence Framework for 
Teachers/Trainers (DigCompEdu, 2017)  
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European Framework for the 
Digital Competence of 
Educators: DigCompEdu 

Źródło: 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC1
07466 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466


Obszar 4 Ocenianie – założenia: 

• Wykorzystanie technologii cyfrowych do oceny formatywnej i 
podsumowującej (formułowanie cyfrowych strategii oceniania. 

• Ocenę cyfrową należy traktowad jako źródło dowodów na aktywnośd, 
wyniki i postępy ucznia (właściwa analiza danych). 

• Należy korzystad z technologii cyfrowych, aby zapewnid uczniom 
ukierunkowane i terminowe informacje zwrotne (przekazywanie 
informacji zwrotnych). 

• Zaleca się, by zrozumied  dowody dostarczane przez technologie 
cyfrowe i wykorzystad je w procesie podejmowania decyzji 
(opracowywanie planów nauki opartych na dowodach cyfrowych). 
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Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu) 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en


Ocenianie studentów podczas kształcenia na odległośd w 
Polsce – główne krajowe regulacje prawne 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w 
sprawie szczególnych rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 
781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314, 2382 oraz z 2021 r. 
poz. 150, 242, 370, 532, 681) tekst ujednolicony rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. poz. 824) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeo, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879 i 905) 

19 Assessment of students in distance learning in Poland 

https://milkowski.biz/2021/05/17/ocenianie-uczniow-w-okresie-zdalnego-nauczania/


W tej części zostanie dokonany przegląd 

przykładowych narzędzi wspierających 

praktyki cyfrowego oceniania 

Narzędzia do e-
oceniania 

1. Gdzie ich szukać? 

2. Które z nich wybrać? 

3. Praktyczne przykłady 
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ONLINE ASSESSMENT TOOLS FOR E-TEACHING 
AND LEARNING: MAKING ICTS MORE HANDY 

https://www.researchgate.net/publication/344789706_ONLINE_ASSESSMENT_TOOLS_FOR_E-TEACHING_AND_LEARNING_MAKING_ICTS_MORE_HANDY
https://www.researchgate.net/publication/344789706_ONLINE_ASSESSMENT_TOOLS_FOR_E-TEACHING_AND_LEARNING_MAKING_ICTS_MORE_HANDY
https://www.researchgate.net/publication/344789706_ONLINE_ASSESSMENT_TOOLS_FOR_E-TEACHING_AND_LEARNING_MAKING_ICTS_MORE_HANDY
https://www.researchgate.net/publication/344789706_ONLINE_ASSESSMENT_TOOLS_FOR_E-TEACHING_AND_LEARNING_MAKING_ICTS_MORE_HANDY


Główne źródła e-narzędzi 

• Przewodniki/podręczniki dla nauczycieli do zdalnego nauczania.  

• Wytyczne rządowe w dziedzinie kształcenia na odległośd. 

• Raporty na temat dobrych praktyk z innych krajów. 

• Kursy doskonalące (wewnętrzne i zewnętrzne) z zakresu kompetencji 
cyfrowych. 

• Przeglądarki internetowe. 

• Inne. 
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Przykładowe narzędzia e-oceny 
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Moodle 

MS Teams  

Google forms  

Messenger  

Kahoot  

Quizzziz 

Quizlet 

LearningApps 

Padlet 

Worldwall 

Genially 

Socrative 

Testportal 

Khan Academy  

Easy LMS  

https://moodle.org/
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about
https://www.messenger.com/
https://kahoot.it/
https://kahoot.it/
https://quizizz.com/
https://quizlet.com/
https://learningapps.org/
https://pl.padlet.com/
https://wordwall.net/
https://genial.ly/
https://www.socrative.com/
https://www.testportal.net/
https://pl.khanacademy.org/
https://pl.khanacademy.org/
https://pl.khanacademy.org/
https://www.onlineassessmenttool.com/
https://www.onlineassessmenttool.com/
https://www.onlineassessmenttool.com/


Jak wybrad najlepsze narzędzie do e-oceny? 
Optymalne kryteria:  
• Dostępnośd (koszty i oszczędności).  

• Poziom trudności (znajomośd technologii).  

• Funkcjonalnośd (informacje zwrotne i możliwości praktyczne). 

• Atrakcyjnośd (szanse na odkrywanie i tworzenie).  

• Skutecznośd osiągania celów.  

• Wymagania technologiczne.  

• Elastycznośd (dopasowanie do specyfiki uczniów).  

• Jakośd (awaryjnośd). 
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10 Things to Consider When Choosing Digital Tools for Students Ahead of the Curve 

https://www.gettingsmart.com/2014/04/04/10-things-consider-choosing-digital-tools-students-ahead-curve/


Porównanie przykładowych narzędzi 

24 Źródło: https://www.researchgate.net/publication/344789706_ONLINE_ASSESSMENT_TOOLS_FOR_E-TEACHING_AND_LEARNING_MAKING_ICTS_MORE_HANDY. 

Kryterium  Kahoot! Quizizz Google Forms Ms Teams 

Based Quiz 

Tryb Online Online Online Online 

Interakcja w czasie 

rzeczywistym 

Yes Yes No No 

Natychmiastowy 

wynik 

Yes Yes Yes Yes 

Elastycznośd Yes Yes Yes Yes 

Praktyczne opcje dla 

uczniów 

Yes Yes No No 

Przydzielony 

czas/pytania 

Yes Yes No No 

Konkurencyjne 

środowisko 

More More Less Less 

Quizy i gry Yes Yes No No 

Łatwośd dostępu  Easy Easy Easy Moderately difficult 



Głównym celem tej części jest 

przedstawienie przykładowych narzędzi e-

oceny wraz z ich założeniami i 

praktycznym zastosowaniem 

 

Kahoot 

1. Ogólnodostępna, oparta na grach platforma 

edukacyjna, działająca w czasie rzeczywistym. 

2. Korzystanie z Kahoot! może być zróżnicowane 

pod względem e-oceny i realizowanych 

projektów, takich jak ocena kształtująca, ocena 

diagnostyczna, projekt badawczy czy 

samoocena. 

3. Kahoot! zapewnia różne rodzaje pytań, które 

zajmują proces uczenia się - quiz, mieszankę i 

ankietę, do której można łatwo uzyskać dostęp. 
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Źródło:  https://hi-impact.co.uk/spotlight-on-kahoot/ 

Kahoot: A Promising Tool for Formative 
Assessment in Medical Education 

Use of the game-based learning platform 
KAHOOT! to facilitate learner engagement 
in Animal Science students 

https://www.researchgate.net/publication/318113256_Kahoot_A_Promising_Tool_for_Formative_Assessment_in_Medical_Education
https://www.researchgate.net/publication/318113256_Kahoot_A_Promising_Tool_for_Formative_Assessment_in_Medical_Education
https://www.researchgate.net/publication/318113256_Kahoot_A_Promising_Tool_for_Formative_Assessment_in_Medical_Education
https://www.semanticscholar.org/paper/Use-of-the-game-based-learning-platform-KAHOOT!-to-Cameron-Bizo/19f5a06b2ca2c9dcd1fc96373a0b96a443acd51a
https://www.semanticscholar.org/paper/Use-of-the-game-based-learning-platform-KAHOOT!-to-Cameron-Bizo/19f5a06b2ca2c9dcd1fc96373a0b96a443acd51a
https://www.semanticscholar.org/paper/Use-of-the-game-based-learning-platform-KAHOOT!-to-Cameron-Bizo/19f5a06b2ca2c9dcd1fc96373a0b96a443acd51a
https://www.semanticscholar.org/paper/Use-of-the-game-based-learning-platform-KAHOOT!-to-Cameron-Bizo/19f5a06b2ca2c9dcd1fc96373a0b96a443acd51a
https://www.semanticscholar.org/paper/Use-of-the-game-based-learning-platform-KAHOOT!-to-Cameron-Bizo/19f5a06b2ca2c9dcd1fc96373a0b96a443acd51a


/ 

https://kahoot.com/ 

Kahoot – formaty pytań 
1. Quiz - zawiera pytania wielokrotnego wyboru z 

co najmniej jedną poprawną odpowiedzią. 

Między pytaniami pojawi się tablica wyników, aby 

zademonstrować obecnych najlepiej 

punktujących graczy do czasu rozegrania quizu. 

2. Jumble - oferuje pytania, w których uczniowie 

umieszczają cztery odpowiedzi we właściwej 

kolejności.  

3. Ankieta - układa pytania wielokrotnego wyboru 

bez poprawnej odpowiedzi. Ankieta umożliwia 

wizualną analizę wykresu z odpowiedziami 

uczniów.  

4. Dyskusja - jest podobna do ankiety. Jest to 

bardzo przydatna, gdy nauczyciel musi szybko 

zadawać spontaniczne pytania. Ten formularz 

jest płatny. 
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Źródło: https://hi-impact.co.uk/spotlight-on-kahoot 

The Use of Kahoot! as Formative 
Assessment in 
Education 

https://e-journal.usd.ac.id/index.php/IJELS/article/view/2862/2035
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/IJELS/article/view/2862/2035
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/IJELS/article/view/2862/2035
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/IJELS/article/view/2862/2035
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/IJELS/article/view/2862/2035
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/IJELS/article/view/2862/2035


https://kahoot.com/ 

Kahoot - Etapy wdrożenia 

1. Przejdź do strony: create.kahoot.it/auth/login.  

2. Kliknij pole z adresem e-mail. 

3. Wpisz nazwę użytkownika oraz adres email. 

Kliknij pole z hasłem.  

4. Wpisz swoje hasło. Kliknij, żeby się zalogować. 
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Kahoot: Getting Started How to Log in and build 
a basic Quiz 

https://www.youtube.com/watch?v=2KI1ay4qzfA
https://www.youtube.com/watch?v=2KI1ay4qzfA
https://www.youtube.com/watch?v=2KI1ay4qzfA


https://kahoot.com/ 

Kahoot - Praktyczne aspekty  
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Kahoot! for formative assessment - 
Kahoot! for schools Unconference 

Teachers Talk... Kahoot vs. 
Mentimeter 

Kahoot quiz example from 
instructor and student point of 
view 

Kahoot 2020-Learn to add video 
& pictures into the questions 

https://www.youtube.com/watch?v=CLS5H41uf1Q
https://www.youtube.com/watch?v=CLS5H41uf1Q
https://www.youtube.com/watch?v=CLS5H41uf1Q
https://www.youtube.com/watch?v=CLS5H41uf1Q
https://www.youtube.com/watch?v=CLS5H41uf1Q
https://www.youtube.com/watch?v=CLS5H41uf1Q
https://www.youtube.com/watch?v=CLS5H41uf1Q
https://www.youtube.com/watch?v=wtoIl_WS1X8
https://www.youtube.com/watch?v=wtoIl_WS1X8
https://www.youtube.com/watch?v=wtoIl_WS1X8
https://www.youtube.com/watch?v=wtoIl_WS1X8
https://www.youtube.com/watch?v=wtoIl_WS1X8
https://www.youtube.com/watch?v=YtH4kYacFs4
https://www.youtube.com/watch?v=YtH4kYacFs4
https://www.youtube.com/watch?v=YtH4kYacFs4
https://www.youtube.com/watch?v=YtH4kYacFs4
https://www.youtube.com/watch?v=YtH4kYacFs4
https://www.youtube.com/watch?v=UX2mArC9H8Y
https://www.youtube.com/watch?v=UX2mArC9H8Y
https://www.youtube.com/watch?v=UX2mArC9H8Y
https://www.youtube.com/watch?v=UX2mArC9H8Y
https://www.youtube.com/watch?v=UX2mArC9H8Y
https://www.youtube.com/watch?v=UX2mArC9H8Y


Kahoot - Zalety stosowania w praktykach 
oceniania 

• 1. Dostępny bezpłatnie dla każdego. 

• 2. Wiele form w ramach Kahoot, tj. Quizy, pytania do dyskusji lub ankiety. 

• 3. Kahoot jest łatwy w użyciu i przyjazny dla użytkownika. 

• 4. Proste narzędzie, ponieważ rejestracja konta nie jest potrzebna, aby 
uczniowie mogli z niego korzystad. 

• 5. Uczniowie mogą po prostu dołączyd do sesji Kahoot, wprowadzając kod 
podany przez instruktorów. 

• 6. Kompatybilny ze smartfonami, tabletami lub zwykłymi komputerami. 

• 7. Muzyka i kolory uatrakcyjniają formę przekazu wiedzy.  

• 8. Czas odpowiedzi na każde pytanie jest elastyczny i dostosowywany do 
potrzeb uczniów. 

29 Źródło: Kahoot: A Promising Tool for Formative Assessment in Medical Education. Available from: 
https://www.researchgate.net/publication/318113256_Kahoot_A_Promising_Tool_for_Formative_Assessment_in_Medical_Education 



(https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/) 
Formularze Google 

1. Czas odpowiedzi na każde pytanie jest elastyczny i 

dostosowywany do potrzeb uczniów. 

2. Bezpłatne narzędzie online, dzięki któremu można: 

samodzielnie oceniać za pomocą klucza odpowiedzi, 

przekazywać uczniom informacje zwrotne oraz 

dostosowywać / zmieniać treści i/lub zajęcia na 

podstawie odpowiedzi uczniów. 

3. Typy elementów, które można dodać do oceniania w 

formularzu Google: Wielokrotny wybór, Wybór  spośród 

wielu odpowiedzi (gdy uczeń musi wybrać więcej niż 1 

poprawną odpowiedź), Odpowiedzi w siatce i 

Odpowiedzi bezpłatne (te elementy są trudne do 

samodzielnego ocenienia). 

4. Daje to wiele korzyści uczniom pod względem: 

wydajności czasu i energii, zgodności z cechami 

uczniów, niższych kosztów, możliwości uzyskania 

szczegółowych wyników. 

5. Możliwość zbierania danych od różnych respondentów 

(do użytku osobistego, do pracy, do edukacji). 30 

 Źródło: http://pixabay.com 

GOOGLE FORMS AS AN EFL 
ASSESSMENT TOOL: POSITIVE 
FEATURES AND LIMITATIONS 

Google Form-Based Learning 
Assessment 

https://www.researchgate.net/publication/347899747_GOOGLE_FORMS_AS_AN_EFL_ASSESSMENT_TOOL_POSITIVE_FEATURES_AND_LIMITATIONS
https://www.researchgate.net/publication/347899747_GOOGLE_FORMS_AS_AN_EFL_ASSESSMENT_TOOL_POSITIVE_FEATURES_AND_LIMITATIONS
https://www.researchgate.net/publication/347899747_GOOGLE_FORMS_AS_AN_EFL_ASSESSMENT_TOOL_POSITIVE_FEATURES_AND_LIMITATIONS
https://www.atlantis-press.com/
https://www.atlantis-press.com/
https://www.atlantis-press.com/
https://www.atlantis-press.com/
https://www.atlantis-press.com/
https://www.atlantis-press.com/


Aby utworzyd test/quiz z Formularza Google, 
należy wykonad kilka czynności. 
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GOOGLE FORMS: A 
POWERFUL ASSESSMENT 
TOOL FOR TEACHERS 

https://markersandminions.com/google-forms-a-powerful-assessment-tool-for-teachers/
https://markersandminions.com/google-forms-a-powerful-assessment-tool-for-teachers/
https://markersandminions.com/google-forms-a-powerful-assessment-tool-for-teachers/


Zalety Formularzy Google. Możesz dzięki nim:  

• Tworzyd ankiety, aby osiągnąd cele programu 
nauczania.   

• Zadawad różnego rodzaju pytania.  
• Zastosowad różne opcje sprawdzenia poprawności, 

wprowadzonych danych.   
• Tworzyd profesjonalnie wyglądające formularze za 

pomocą różnych motywów.   
• Administrowad formularzami na wiele sposobów. 
• Uzyskad szybkie odpowiedzi na zadane pytania. 

32 
Źródło: Adelia, Miftahurrahmah, Nurpathonah, Yoan Zaindanu, Muhammad Taufik Ihsan - THE ROLE OF GOOGLE FORM AS AN ASSESSMENT TOOL IN ELT: CRITICAL 

REVIEW OF THE LITERATURE, „ Indonesian Journal of Research and Educational Review” , 2021 



Formularze Google – 

Praktyczne aspekty 
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https://www.google.pl/intl/pl/forms/about  

Google Forms for Feedback 

Assessment using Google Form & 
Google Sheet for Blended Learning 

25 practical ways to use Google 
Forms in class, school 

Google Forms: Embed into an 
Advanced Assessment 

https://www.google.pl/intl/pl/forms/about
https://www.youtube.com/watch?v=eD7UVkGkX_0&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=eD7UVkGkX_0&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=eD7UVkGkX_0&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=eD7UVkGkX_0&t=9s
https://www.cstaricalcutta.gov.in/images/TOT BLonline_assessment_tools.pdf
https://www.cstaricalcutta.gov.in/images/TOT BLonline_assessment_tools.pdf
https://ditchthattextbook.com/20-practical-ways-to-use-google-forms-in-class-school/
https://ditchthattextbook.com/20-practical-ways-to-use-google-forms-in-class-school/
https://help.otus.com/en/articles/4345595-google-forms-embed-into-an-advanced-assessment
https://help.otus.com/en/articles/4345595-google-forms-embed-into-an-advanced-assessment


Moodle 

1. Aktywność, związana z przypisywaniem zadań w 

Moodle pozwala studentom na przesyłanie prac, 

które mają być oceniane przez nauczycieli. 

2. Aktywność, związana z przydzielaniem zadań 

może być wykorzystywana zarówno do oceny 

kształtującej, jak i oceny sumatywnej. 

3. Możliwe opcje zgłoszenia do Moodle: bez 

wymaganego zgłoszenia, zgłoszenie tekstowe 

online, zgłoszenie za pomocą pliku online, 

zgłoszenie grupowe. 

4. Zaawansowane metody oceniania w Moodle 

obejmują: ocenę w oparciu o wytyczne 

przewodników, ocenę za pomocą rubryk, ocenę 

w oparciu i przebieg pracy. 
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Making the most of Moodle’s Assignments for 
formative and summative assessment 

Online assessment in Moodle: A 
framework for supporting our 
students 

Assessment tools in e-learning 
Moodle 

https://moodle.com/news/assessment-moodle-assignments/
https://moodle.com/news/assessment-moodle-assignments/
https://www.journals.ac.za/index.php/sajhe/article/view/2599
https://www.journals.ac.za/index.php/sajhe/article/view/2599
https://www.journals.ac.za/index.php/sajhe/article/view/2599
https://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse01932020.pdf
https://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse01932020.pdf
https://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse01932020.pdf
https://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse01932020.pdf


Moodle – Praktyczne aspekty 
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Using the Quiz Module for Different 
Types of Assessments 

Timed online assessment tasks using 
the Moodle Quiz 

Submitting your assessments and 
receiving feedback in Moodle 

Assessment: Exploring 
Assignments - Moodle Academy 

https://www.lambdasolutions.net/knowledgehub/using-the-moodle-quiz-for-different-types-of-assessments
https://www.lambdasolutions.net/knowledgehub/using-the-moodle-quiz-for-different-types-of-assessments
https://ltc.uow.edu.au/hub/article/quiz-timed-tasks
https://ltc.uow.edu.au/hub/article/quiz-timed-tasks
https://www.tafensw.edu.au/documents/60140/1073829331/Submitting-your-assessments-and-receiving-feedback.pdf
https://www.tafensw.edu.au/documents/60140/1073829331/Submitting-your-assessments-and-receiving-feedback.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5CKpplEKoJE
https://www.youtube.com/watch?v=5CKpplEKoJE
https://www.youtube.com/watch?v=5CKpplEKoJE
https://www.youtube.com/watch?v=5CKpplEKoJE
https://www.youtube.com/watch?v=5CKpplEKoJE


Zalety stosowania narzędzia Moodle 

• Użytkownicy mogą je bezpłatnie pobrad.  

• Pozwala nauczycielom dostarczad i udostępniad online w łatwy do nauczenia się 
sposób przy zachowaniu wysokiej jakości różne istotne dla uczniów dokumenty, 
oceniane zadania, fora dyskusyjne itp.  

• Użytkownicy mogą je pobrad i używad na dowolnym komputerze i mogą łatwo 
uaktualnid go z jednej wersji do drugiej.  

• Zostało opracowane zarówno przy uwzględnieniu wymogów pedagogicznych, jak i 
technologicznych.   

• Jest to rozwiązanie rozpoznawalne i uznawalne na całym świecie.  

• Moodle działa bez modyfikacji w każdym systemie obsługującym PHP, takim jak 
Unix, Linux i Windows.  

• Ma wiele funkcji przydatnych dla potencjalnych uczniów, takich jak łatwa 
instalacja, dostosowanie opcji i ustawieo, dobre wsparcie / pomoc i dobre 
narzędzia edukacyjne. Ponadto ma doskonałą opcję dokumentacji i silne wsparcie 
dla zapewnienia bezpieczeostwa i prawidłowej administracji. 

36 
Źródło: https://www.researchgate.net/publication/232615507_Why_Moodle 



 Wybrane metody 

komunikacji/prezentacji 

przeprowadzonej oceny 

1. Globalne trendy w nowych formach poświadczeń 

nabytych umiejętności. 

2. Innowacyjne, cyfrowe formy potwierdzenia 

uzyskanych efektów kształcenia lub innych 

osiągnięć. 

3. Nacisk na optymalną, informację zwrotną i ciągłe 

doskonalenie procesu kształcenia. 

 

37 

Źródło: https://pixabay.com/ 



Odznaki otwarte są to cyfrowe formy, 
reprezentujące osiągnięcia lub 
umiejętności, które opisują ramy, znaczenie 
i wyniki procedury uczenia się w oparciu o 
określone kryteria. Kolekcja Odznak 
Otwartych może byd wykorzystana przez jej 
posiadacza jako wirtualne CV w zakresie 
posiadanych umiejętności i kwalifikacji. 

Cyfrowe odznaki 

38 

Źródło: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1212520.pdf 

Open badges Part 1: what, why, 
how? 

Digital Badges as Effective 
Assessment Tools 

Digital Badges for Students’ 
Assessment and Recognition – A 
University Case 

The use, role and reception of open 
badges as a method for formative 
and summative reward in two 
Massive Open Online Courses 

https://www.ase.org.uk/system/files/SSR_December_2018_076-080_Hennah_(part_1)_0.pdf
https://www.ase.org.uk/system/files/SSR_December_2018_076-080_Hennah_(part_1)_0.pdf
https://www.learningoutcomesassessment.org/documents/Assessment_in_Practice_Digital_Badges.pdf
https://www.learningoutcomesassessment.org/documents/Assessment_in_Practice_Digital_Badges.pdf
https://www.researchgate.net/publication/349093566_Digital_Badges_for_Students'_Assessment_and_Recognition_-_A_University_Case
https://www.researchgate.net/publication/349093566_Digital_Badges_for_Students'_Assessment_and_Recognition_-_A_University_Case
https://www.researchgate.net/publication/349093566_Digital_Badges_for_Students'_Assessment_and_Recognition_-_A_University_Case
https://www.researchgate.net/publication/349093566_Digital_Badges_for_Students'_Assessment_and_Recognition_-_A_University_Case
https://www.researchgate.net/publication/349093566_Digital_Badges_for_Students'_Assessment_and_Recognition_-_A_University_Case
https://www.researchgate.net/publication/349093566_Digital_Badges_for_Students'_Assessment_and_Recognition_-_A_University_Case
http://oro.open.ac.uk/40593/
http://oro.open.ac.uk/40593/
http://oro.open.ac.uk/40593/
http://oro.open.ac.uk/40593/


Dzienniki elektroniczne (np. 
VULCAN/LIBRUS) jest to sposób na 
umieszczenie repliki tradycyjnego 
papierowego dziennika na ekranie. Pozwala 
uczniom wyszukiwad swoje zajęcia i 
oznaczad  terminy na "zwykłych stronach" 
online. 

Elektroniczne dzienniki 
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Źródło: https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v9i6/E9798069520.pdf 

Electronic school diary for statistical 
analysis of student progress 

Using digital and paper diaries for 
assessment and learning purposes 
in higher education: A case of 
critical reflection or constrained 
compliance?  

Creating E-Daily Teaching Diary 
(Paperless Teaching Diary) using 
Google Form 

https://www.researchgate.net/publication/358130968_Electronic_school_diary_for_statistical_analysis_of_student_progress
https://www.researchgate.net/publication/358130968_Electronic_school_diary_for_statistical_analysis_of_student_progress
https://www.researchgate.net/publication/248966000_Using_digital_and_paper_diaries_for_assessment_and_learning_purposes_in_higher_education_A_case_of_critical_reflection_or_constrained_compliance
https://www.researchgate.net/publication/248966000_Using_digital_and_paper_diaries_for_assessment_and_learning_purposes_in_higher_education_A_case_of_critical_reflection_or_constrained_compliance
https://www.researchgate.net/publication/248966000_Using_digital_and_paper_diaries_for_assessment_and_learning_purposes_in_higher_education_A_case_of_critical_reflection_or_constrained_compliance
https://www.researchgate.net/publication/248966000_Using_digital_and_paper_diaries_for_assessment_and_learning_purposes_in_higher_education_A_case_of_critical_reflection_or_constrained_compliance
https://www.researchgate.net/publication/248966000_Using_digital_and_paper_diaries_for_assessment_and_learning_purposes_in_higher_education_A_case_of_critical_reflection_or_constrained_compliance
https://www.youtube.com/watch?v=DRc1bq6Vg1o
https://www.youtube.com/watch?v=DRc1bq6Vg1o
https://www.youtube.com/watch?v=DRc1bq6Vg1o
https://www.youtube.com/watch?v=DRc1bq6Vg1o
https://www.youtube.com/watch?v=DRc1bq6Vg1o


Platformy edukacyjne - Massive 
Open Online Courses (MOOC), które 
pozwalają uczestniczyd w tysiącach 
kursów, warsztatów i wykładów bez 
wstawania od biurka. Platformy 
cyfrowe pomagają uczniom w 
działaniach związanych z oceną 
uczenia się online. Są praktycznym 
narzędziem, które przyspiesza czas 
usprawnieo 

 
 
   

Platformy cyfrowe 
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Źródło: Furintasari Setya Astuti, Heri Retnawati: 
Online Learning Assessment: Solution in Industrial 
Revolution 4.0, Proceedings of the 5th International Conference on Current 
Issues in Education (ICCIE 2021) 

 

Teaching and Assessment through 
Online Platforms during the 
COVID-19 Pandemic: Benefits and 
Challenges 

Assessment functionalities on e-
learning platforms: An analysis 

How To Choose The Right 
Online Assessment Platform 
for Higher Edu 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1334811.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1334811.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1334811.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1334811.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1334811.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1334811.pdf
https://www.researchgate.net/publication/288486187_Assessment_functionalities_on_e-learning_platforms_An_analysis
https://www.researchgate.net/publication/288486187_Assessment_functionalities_on_e-learning_platforms_An_analysis
https://www.researchgate.net/publication/288486187_Assessment_functionalities_on_e-learning_platforms_An_analysis
https://in.pearson.com/blogs/2021/12/how-to-choose-the-right-online-assessment-platform-for-higher-education.html.html
https://in.pearson.com/blogs/2021/12/how-to-choose-the-right-online-assessment-platform-for-higher-education.html.html
https://in.pearson.com/blogs/2021/12/how-to-choose-the-right-online-assessment-platform-for-higher-education.html.html
https://in.pearson.com/blogs/2021/12/how-to-choose-the-right-online-assessment-platform-for-higher-education.html.html


Usprawnienia nie mają kooca, więc:  
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Źródło: https://tomasz-miler.pl/10-zasad-kaizen/ 

Improving Teaching and Learning through Kaizen and 7 th Habit 

https://www.researchgate.net/publication/317063870_Improving_Teaching_and_Learning_through_Kaizen_and_7_th_Habit
https://www.researchgate.net/publication/317063870_Improving_Teaching_and_Learning_through_Kaizen_and_7_th_Habit
https://www.researchgate.net/publication/317063870_Improving_Teaching_and_Learning_through_Kaizen_and_7_th_Habit
https://www.researchgate.net/publication/317063870_Improving_Teaching_and_Learning_through_Kaizen_and_7_th_Habit


Krajowe organy regulacyjne powinny 
inwestowad tyle samo pieniędzy w 
korzystanie z e-oceny, jako w środek, 
wspierający system edukacyjny, oraz 
szkolenia administratorów i nauczycieli,  
wspierające przejście systemu 
edukacyjnego od tradycyjnej oceny do 
wiarygodnej i ważnej oceny elektronicznej.  
Generowane korzyści znacznie 
przewyższają poniesione koszty. 

Wnioski   

1. Istnieje wiele narzędzi cyfrowych 

wspierających skuteczną ocenę, która 

jest niezbędna w procesie uczenia się. 

2. Większość z nich jest bezpłatna i 

dobrze opisana - dostępne są liczne 

instrukcje z zakresu zastosowania ich 

w edukacji. 

3. Ich optymalny i świadomy wybór jest 

wypadkową wielu czynników i powinien 

być przede wszystkim dostosowany do 

specyfiki stron zaangażowanych w 

proces edukacji. 
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Źródło: 
https://www.researchgate.net/publication/281147682_CONSIDERING_CHALLENGES_IN_EDUC
ATIONAL_SYSTEM_FOR_IMPLEMENTATION_OF_E-ASSESSMENT 



Proponowane działania, doskonalące 
umiejętności cyfrowe wśród nauczycieli 

• Współpracuj z kolegami. 
• Skoncentruj się na programie nauczania. 
• Stwórz „nowoczesną klasę”. 
• Spraw, aby Twoje lekcje były cyfrowe. 
• Stwórz cyfrowego ambasadora. 
• Zapewnij zaangażowanie wszystkich edukatorów. 
• Zapewnij zaangażowanie uczniów. 
 
 
 

43 Źródło: https://www.researchgate.net/publication/357603447_The_Digitalization_of_Learning_Assessment#fullTextFileContent 



I nie zapomnij: 

"Edukacja nie jest przygotowaniem do życia; edukacja to życie samo w 
sobie."  

                                                                                              John Dewey 
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Bądź na bieżąco  
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