
 

 

TWORZENIE QUIZU w POWER POINT - KRÓTKI PRZEWODNIK  

Opracowanie Edyta Błazucka 

1. Wybierz temat quizu. Lepsze będą tematy związane ze szkołą, z przedmiotami itp. 

2. Wyszukaj materiały. 

3. Ustal formę graficzną. 

4. Stwórz szkielet prezentacji, która ma mieć 13 slajdów. 

a. Pierwszy slajd – tytułowy (wybierz slajd tytułowy) 

b. 10 slajdów z pytaniami (wybierz slajd „Tylko tytuł”) 

c. 1 slajd z informacją o złej odpowiedzi  (wybierz slajd „Pusty”) 

d. 1 slajd kończący pokaz (wybierz slajd „Pusty”) 

5. Wyłącz przejścia slajdów na kliknięcie (MS Office 2010 – zakładka Przejścia; MS Office 2007 – 

zakładka Animacje) i kliknij: „Zastosuj do wszystkich”. 

6. Na pierwszym slajdzie (tytułowym) ustaw przejście slajdu po 2 sekundach lub na kliknięcie. 

7. Na slajdzie z informacją o złej odpowiedzi  wstaw jakiś obraz lub minkę i wstaw na to akcję (przycisk 

obok Hiperłacza w zakładce Wstawianie) do „Ostatnio wyświetlany slajd”. 

8. Na slajdzie końcowym wstaw jakiś obraz lub minkę i wstaw na to akcję do „Zakończ pokaz”. 

9. Napisz w tytułach slajdów pytania. 

10. Wstaw nowe pola tekstowe (zakładka Wstawianie). Wystarczą trzy, ale może być cztery na każdym 

slajdzie.  Wypełnij je odpowiedziami. 

11. Slajdy z pytaniami połącz hiperłączami (zakładka Wstawianie) 

a. dobra odpowiedź prowadzi do następnego pytania quizu 

b. zła odpowiedź prowadzi do slajdu z informacją o złej odpowiedzi   

12. Pamiętaj, aby wstawiać hiperłącze na pole tekstowe, a nie na tekst, aby uniknąć podkreślenia 

w hiperłączu (kliknij na ramkę pola, ramka musi być zaznaczona linią ciągłą). 

13. Pamiętaj o zdjęciach, na obrazy także można wstawiać hiperłącza. 

14. Sprawdź czy wszystko działa, najlepiej poproś kogoś o rozwiązanie quizu. 

15. Wyślij pracę. 

 

Jak wstawić Hiperłącze? 

1. Zaznacz pole tekstowe 

2. Kliknij w zakładkę Wstawianie 

3. Wybierz Hiperłącze  

4. W okienku, które się pokaże zaznacz Miejsce w tym dokumencie, potem wybierz odpowiedni slajd.  

5. Żeby skrócić sobie pracę można pola tekstowe ze złymi odpowiedziami i z wstawionym łączem 

skopiować. Hiperłącze będzie działało. Oczywiście ma to sens tylko wtedy gdy masz hiperłącze na 

polu tekstowym a nie na tekście (pokaże się podkreślenie), co pisałam wyżej.  

Ocenie podlega: 

 Techniczne wykonanie 

 Treść: teksty, temat, obrazy 

 Staranność i konsekwencja w doborze kolorów, czcionek itp. 

Miłej pracy! 


