
 

 

 

 
 
Lista programów i aplikacji 
linki 

 
Activepresenter 
do pobrania na własny komputer  
https://activepresenter3.softonic.pl/ 
 
Canva 
dostępna online oraz jako aplikacja na urządzenia mobilne do pobrania w sklepie Play (urządzenia z 
systemem operacyjnym Android) lub AppStore (dla systemu operacyjnego IOS) 
W wyszukiwarkę sklepu należy wpisać nazwę Canva. 
https://www.canva.com/pl_pl/ 
 
Conceptboard 
https://conceptboard.com/ 
 
Educandy 
https://www.educandy.com/ 
 
FlipGrid 
https://info.flipgrid.com 
 
Freeplane 
darmowa aplikacja do pobrania na komputer 
https://sourceforge.net/projects/freeplane/ 
 
FreeMind 
darmowa aplikacja do pobrania na komputer 
https://sourceforge.net/projects/freemind/ 
 
Generator krzyżówek 

https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php 
 
 
Generator labiryntów 

https://miceO.fr/symbole-commun/#addiQons 

 

Generatory z szablonami do edycji 

https://eduzabawy.com/generatory/ 
 
Genial.ly 
https://www.genial.ly/ 
 
Jamendo 

https://www.jamendo.com 
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Kahoot! 
dostępny online oraz jako aplikacja na urządzenia mobilne do pobrania w sklepie Play (urządzenia  
z systemem operacyjnym Android) lub AppStore (dla systemu operacyjnego IOS) 
W wyszukiwarkę sklepu należy wpisać nazwę Kahoot. 
https://kahoot.com/ - tworzenie quizów 
https://kahoot.it/ - dołączanie do gry (dla uczniów) 
 
Kreator kart Dobble 

https://miceO.fr/symbole-commun/#addiQons 
 
 
LearningApps 
https://learningapps.org/ 
 
Mapa Polski 

https://www.worksheetworks.com/geography/europe/poland.html 
 

Matematyczny wąż 

https://www.edu-games.org/math/games/math-snake-worksheet.php 
 
 
Mentimeter 
https://www.mentimeter.com/  - tworzenie materiałów 
https://www.menti.com/  - udzielanie odpowiedzi i przedstawianie wyników (dla uczniów) 
 

MusOpen 

https://musopen.org 
 
Piktochart 
https://piktochart.com/ 
 
Pixabay 
dostępny online oraz jako aplikacja na urządzenia mobilne do pobrania w sklepie Play (urządzenia z 
systemem operacyjnym Android) lub AppStore (dla systemu operacyjnego IOS) 
W wyszukiwarkę sklepu należy wpisać nazwę Pixabay. 
https://pixabay.com/pl/ 
 
Pixton 
https://www.pixton.com/ 
 
PiZap 
dostępny online oraz jako aplikacja na urządzenia mobilne do pobrania w sklepie Play (urządzenia z 
systemem operacyjnym Android) lub AppStore (dla systemu operacyjnego IOS). W wyszukiwarkę 
sklepu należy wpisać nazwę PiZap. 
https://www.pizap.com/ 
 
Plectica 
https://www.plectica.com 
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Quizizz 
https://quizizz.com/ 
 
Quizlet 
https://quizlet.com/pl 
 
SimpleMind Free Edition 
dostępny jako aplikacja na urządzenia mobilne do pobrania w sklepie Play (urządzenia z systemem 
operacyjnym Android) lub AppStore (dla systemu operacyjnego IOS). W wyszukiwarkę sklepu należy 
wpisać nazwę SimpleMind Free Edition). 
 
TonyTool 
https://www.toonytool.com/ 
 
Undraw 

https://undraw.co/search 

 

Wakelet 

https://wakelet.com/ 

 

Wolne lektury 

https://wolnelektury.pl// 
 
Wordart 
https://wordart.com/ 
 
Wordcloud 
https://www.wordclouds.com/ 
 
Wordle 
http://www.wordle.net/ 
 
Wordwall 
https://wordwall.net/pl 
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