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Podstawowe kierunki polityki 
oświatowej państwa:

• 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie
do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

• Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność
i innowacyjność uczniów.

• Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy
z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

• Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych
w sieci.
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Program warsztatów:

1. Definicja kodu QR.

2. Odczytywanie kodów.

3. Tworzenie kodów.

4. Aplikacje do tworzenia gier z wykorzystaniem 
kodów.

5. Sposoby wykorzystywania ich w szkole.
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Co to jest kod QR?
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Co to jest kod QR?

• Kod QR, QR Code (ang. Quick Response, QR:
szybka odpowiedź) – alfanumeryczny,
dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod
graficzny opracowany przez japońskie
przedsiębiorstwo Denso-Wave w 1994 roku.
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Co to jest kod QR?

• Jest to kod modularny i stałowymiarowy.
Umożliwia kodowanie znaków kanji/kana, stąd
jest popularny w Japonii. Dodatkowo pozwala
na zakodowanie znaków należących do alfabetu
arabskiego, greckiego, hebrajskiego lub cyrylicy
jak również innych symboli określonych przez
użytkownika.
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Czego potrzebujemy, 
aby odczytać kod QR?

1. kodu ,

2. urządzenia mobilnego z kamerą,

3. aplikacji do odczytywania kodów.
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Jak zdobyć aplikację 
do odczytywania kodów?

1. wejść na naszym urządzeniu mobilnym 

do sklepu Google Play,

2. znaleźć odpowiednią aplikację (wpisać „czytnik 
kodów QR”, „QR reader”…),

3. zainstalować go na urządzeniu.
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Proszę odkodować 
poniższą wiadomość:
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Jak stworzyć 
własny kod QR?
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https://www.qr-online.pl/
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https://www.qr-code-
generator.com/
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https://www.qr-code-
generator.com/
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https://www.qr-code-
generator.com/
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https://etechnologie.pl/
generator-qr-kodow/
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https://etechnologie.pl/ge
nerator-qr-kodow/
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https://etechnologie.pl/ge
nerator-qr-kodow/
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http://fotokody.pl/
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https://www.generator
kodowkreskowych.pl/q

r-code/
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https://www.generator
kodowkreskowych.pl/q

r-code/
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https://www.generator
kodowkreskowych.pl/q

r-code/
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https://www.generator
kodowkreskowych.pl/q

r-code/
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Tworzenie kodu 
do zamalowania

Może służyć jako:

• praca domowa,

• test,

• zadanie do wykonania w grupie,

• część projektu.
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Marta Florkiewicz – Borkowska Z(a)maluj sobie kod!, dostępny w internecie: 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/zamaluj-sobie-koda/ [dostęp: 30.05.2019]



http://mal-den-code.de/
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http://mal-den-code.de/
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Wersja do zamalowania
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Klucz odpowiedzi
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Kod QR z testem
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Polowanie na kody QR

• ruszamy uczniów z ławek,

• ożywiamy atmosferę,

• burzymy rutynę,

• zadanie do wykonania w grupie,

• część projektu.

32



https://www.classtools.
net/QR/
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Get the QR Code for each 
question!
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View the questions!
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Jak możemy wykorzystać 
kody QR na lekcji języka 

obcego?
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Iwona Moczydłowska 

„Jak wykorzystać kody QR 

w nauczaniu języków obcych?” 
(numer JOwS: 2016/03)

http://jows.pl/artykuly/jak-wykorzystac-kody-qr-w-nauczaniu-jezykow-obcych [dostęp: 13.02.2019 r.]
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Jak możemy wykorzystać 
kody QR na lekcji języka 

obcego?
• zapewnić szybki dostęp do strony internetowej,

• poszerzyć treści podręcznika o treści 
multimedialne (strony www, filmy do 
obejrzenia, pliki do odsłuchania),

• przekierować do interaktywnych ćwiczeń,

• przekazać polecenie, zadanie do wykonania,

• uzupełnić gazetkę ścienną,

• promować wydarzenia, akcje, konkursy,
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Jak możemy wykorzystać 
kody QR na lekcji języka 

obcego?
• sprawdzić wiedzę uczniów,

• przekazać wiadomość,

• odesłać do stron do samodzielnej nauki języka, 
do stron w języku obcym,

• stworzyć kod/kody z kluczowymi słowami 
dotyczącymi tematu lekcji, 

• stworzyć kody do różnych słów, które utworzą 
zdanie,

• stworzyć kody z dalszym ciągiem historii. 41



Korzyści z zastosowania 
kodów QR:

• w łatwy i oszczędny sposób wzbogacamy warsztat 
pracy, 

• „wyciągamy” uczniów z ławek,

• stosujemy nauczanie uwzględniające TIK, 

• oferujemy uczniom w tym samym czasie zadania 
o różnym poziomie zaawansowania 
(indywidualizacja procesu nauczania),

• raz przygotowane kody mogą być wykorzystane 
wielokrotnie w różnych zadaniach.
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Netografia:

Linki do generatorów kodów QR:
• https://www.qr-online.pl/ [dostęp: 30.05.2019] 

• https://www.qr-code-generator.com/ [dostęp: 30.05.2019] 

• https://etechnologie.pl/generator-qr-kodow/ [dostęp: 30.05.2019] 

• http://fotokody.pl/ [dostęp: 30.05.2019] 

• https://www.generatorkodowkreskowych.pl/qr-code/ [dostęp: 30.05.2019] 

Tworzenie kodów do zamalowania:
• http://mal-den-code.de/ [dostęp: 30.05.2019] 

Artykuł z instrukcją do tworzenia kodów do zamalowania:
• Marta Florkiewicz – Borkowska Z(a)maluj sobie kod!, dostępny w internecie: 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/zamaluj-sobie-koda/ [dostęp: 30.05.2019]

Artykuł w JOwS
• Iwona Moczydłowska „Jak wykorzystać kody QR w nauczaniu języków obcych?” 

http://jows.pl/artykuly/jak-wykorzystac-kody-qr-w-nauczaniu-jezykow-obcych [dostęp: 13.02.2019 r.]

43

https://www.qr-online.pl/
https://www.qr-code-generator.com/
https://etechnologie.pl/generator-qr-kodow/
http://fotokody.pl/
https://www.generatorkodowkreskowych.pl/qr-code/
http://mal-den-code.de/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/pomyslodajnia/zamaluj-sobie-koda/
http://jows.pl/artykuly/jak-wykorzystac-kody-qr-w-nauczaniu-jezykow-obcych


Ewelina Makowska

makowska@womczest.edu.pl

Dziękuję za uwagę
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