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1. Przygotuj kartę pracy zapisaną w formatach pdf, jpg lub png.  Pamiętaj, aby rozmiar 

nie przekraczał 5MB. Przygotowując kartę pracę musisz już konkretnie zdecydować, 

które interaktywne elementy chcesz wykorzystać. 

2. Wejdź na stronę: https://www.liveworksheets.com/ 

3. Utwórz konto, zaloguj się. 

 
 

4. Kliknij zakładkę Make interactive worksheets (Twórz interaktywne arkusze) 

5. Prześlij swój arkusz. 
  

https://www.liveworksheets.com/
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6. Przygotowujesz interaktywny arkusz. 
 
 

 UZUPEŁNIANIE  LUK 
Zaznacz ikonę edycji.  
Kursorem zaznacz interaktywne pola, w które wpisujesz prawidłowe rozwiązanie. 
 

 
 
Możesz zmienić czcionkę, jej rozmiar, kolor.  
Kliknij ikonę podglądu. Najedź kursorem na pole. Kliknij prawym przyciskiem myszy. Wybierz 
właściwe opcje. Jeśli chcesz, aby były takie same dla wszystkich aktywnych pól zaznacz  Apply to the 
whole worksheet i zapisz Save Changes 
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Sprawdź poprawność klikając przycisk ikonki podglądu. Jeśli wszystko pasuje zapisz swój arkusz.  
Pojawi się pole, do którego należy wpisać:  Tytuł, wybrać język z listy, temat lekcji, podać hasła, do 
których można wykorzystać arkusz, krótki opis, zaznaczyć wiek uczniów, napisać polecenie, 
instrukcję, czyli jak wykonać zadanie. Kliknij Save. i gotowe. Możesz pobrać link do ćwiczenia i do 
karty w pdf. 
 
Podobnie postępujemy przy innych  opcjach arkusza. Pamiętać należy jednak  
o wpisaniu właściwych komend do zaznaczonych pól . 
 

 ODCZYTYWANIE GŁOSOWE, SŁUCHANIE 
 

Zaznaczamy pole, w które wpisujemy komendę i teks do odczytania przez lektora Listen: Przeczytaj 
uważnie i odpowiedz na pytania. 
 

 NAGRYWANIE GŁOSU 
            Odpowiedzią ucznia jest nagranie głosowe. Zaznaczamy pole, w które wpisujemy    
            komendę i słowo, które ma nagrać uczeń, np. speak: pies 
 

 PRZECIĄGANIE ELEMENTÓW 
Komendy drag i drop.  Zaznaczamy pola elementów, które maja być przeciągane. Wpisujemy kolejno 
drag:1 , drag:2 …. Zaznaczamy pola, na które nakładamy elementy wpisujemy kolejno drop:1, 
drop:2… 
Należy pamiętać:  drop:1 – drag:1; drop:2 –drag:2 
 

 POLA WYBORU 
Tworzymy test wyboru odpowiedzi. Użyjemy komendy: tick:yes; tick:no  Zaznaczamy pola 
odpowiedzi, przy prawidłowej wpisujemy tick:yes;  przy błędnych tick:no 
 
Jeżeli tworzymy pytanie wielokrotnego wyboru użyjemy komendy:  
select:yes; select:no 
 

 WYBÓR ODPOWIEDZI Z LISTY 
Narysuj pole tekstowe. Wpisz komendę  choose: oraz wszystkie odpowiedzi,  
które maja się wyświetlić. Rozdziel je ukośnikiem.  
Przed prawidłową odpowiedzią wstaw gwiazdkę, np. Jakiego koloru jest śnieg? 
choose: zielony/*biały/czerwony/niebieski 

 

 ŁĄCZENIE ELEMENTÓW ZA POMOCĄ STRZAŁEK 
W zaznaczone pola, które chcemy połączyć strzałką wpisujemy: 
 join:1- join:1 ; join2 –join2 
 

 PYTANIA Z OTWARTĄ ODPOWIEDZIĄ 
Zaznacz pole, w które ma być wpisana odpowiedź. Niestety, automatyczna korekta  
w tym zadaniu nie będzie działać. Poprawność musi sprawdzić nauczyciel. 
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 DODAWANIE DO ARKUSZA PLIKÓW MP3 
Narysuj pole tekstowe. Wpisz komendę playmp3: Pojawi się okno wyboru pliku audio. Wybierz plik ze 
swojego komputera, dołącz do arkusza .

 
 

 DODAWANIE FILMÓW Z YOU TUBE 
Narysuj pole tekstowe, pamiętaj aby było na tyle duże, żeby  uczeń mógł swobodnie obejrzeć 
materiał filmowy. Wklej link filmu z YouTube. 
 

 DODAWANIE LINKÓW INTERAKTYWNYCH 
            Narysuj pole tekstowe. Wpisz komendę link: następnie wklej link strony, 
            np. link: https://www.liveworksheets.com/ 
 

 DODAWANIE PROSTEGO TEKSTU 
            Do narysowanego pola tekstowego wpisz komendę print:  oraz swój tekst. 
 
TABELA  KOMEND 

słuchanie listen: 

mówienie speak: 

przeciąganie 
elementów 

drop:1  - miejsce upuszczenia 
drag:1 – elementy przeciągane 

pola wyboru tick:yes 
tick:no 

pola 
wielokrotnego 
wyboru 

select:yes 
select:no 

Wybór 
odpowiedzi z 
listy 

choose: 

łączenie 
elementów 
strzałkami  

join:1- join:1 ; 

wstawianie 
plików mp3 

playmp3 

dodawanie 
linków 

link: 

 

  


