
  

Używanie Google Classroom 

 
Wprowadzenie 

W poniższych przypadkach zakłada się, że użytkownik ma już konto Google, a używany 

komputer jest już zalogowany na to konto. 

Aby wyjaśnić główne części aplikacji Google Classroom, przyjrzymy się następującym 

aspektom: 

1. Utwórz i skonfiguruj klasę. 

2. Dołącz do klasy. 

3. Prześlij zadanie. 

4. Ocena pracy. 

Należy zauważyć, że istnieje wiele funkcji dostępnych dla Google Classroom i jej części lub 

aplikacji współpracujących. Jednak w dalszej części skupimy się na przedstawieniu 

podstawowego opisu tego, jak można wykonać określone zadania. 

 

Tworzenie i konfigurowanie klasy 

1. Korzystaj z Google Classroom i zarządzaj środowiskiem online dla zajęć lekcyjnych. 

2. Kiedy po raz pierwszy znajdziesz i wybierzesz sale lekcyjne, zostanie wyświetlone okno 

dialogowe potwierdzające Twój pierwszy kontakt z salą lekcyjną. Wówczas zostaniesz 

poproszony o potwierdzenie, że akceptujesz fakt, że Twoje dane kontaktowe zostaną 

udostępnione uczniom. Kliknij przycisk KONTYNUUJ u dołu. 

3. Następnie zostaniesz przeniesiony do aplikacji klasowej z pustym zestawem zajęć. 

W prawym górnym rogu okna znajduje się przycisk ze znakiem plus (+). Jeśli go 

klikniesz, możesz dołączyć do klasy (istniejąca, utworzona wcześniej klasa) lub utworzyć 

klasę (nową). 

 

4. Jeśli wybierzesz opcję Utwórz klasę, w oknie dialogowym zostanie wyświetlona 

informacja o korzystaniu z sal lekcyjnych (opcja dla szkół i/lub uczelni). Na potrzeby tego 

demo wybierzemy opcję Nie i będziemy kontynuować.  



 

5. Następnie zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można wstawić szczegóły 

swojej klasy. 

 

6. Kliknij Utwórz, a Twoja klasa zostanie utworzona. Zostaniesz przekierowany na stronę 

główną klasy. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, są 4 zakładki dla różnych funkcji. 



 

4.a Karta Strumień umożliwia komunikację między Tobą a uczniami. Możesz 

dodawać posty lub odpowiadać na posty utworzone przez uczniów. 

4.b Zakładka Zadania umożliwia wstawianie zajęć i przypisywanie ich uczniom. Jak 

widać na poniższym zrzucie ekranu, oprócz zajęć lekcyjnych możesz użyć 

Kalendarza Google (do ustawiania wydarzeń, terminów lub czegokolwiek 

związanego z czasem). Możesz także utworzyć folder na Dysku Google, który 

będzie powiązany z klasą. 

 

4.c Karta Osoby to miejsce, w którym możesz edytować, kto należy do klasy. Tutaj 

możesz ręcznie zaprosić nauczycieli lub uczniów, naciskając ikony po prawej 

stronie. Należy pamiętać, że podany kod zajęć (w tym przypadku wvdoth2) jest 

kodem, który należy przekazać uczniom, aby mogli ręcznie dołączyć do zajęć. 



 

4.d Zakładka oceny będzie zawierała oceny za przypisaną pracę. Podczas 

uruchamiania Gogle Classroom zakładka jest pusta, ponieważ nie ma uczniów 

i nie przydzielono żadnych zadań. 

4.e Użyj ikony menu głównego w lewym górnym rogu, aby zobaczyć swoje zajęcia, 

kalendarz, zadania do przejrzenia, zarchiwizowane zajęcia i wreszcie ustawienia 

klasy. 

 

Tworzenie zadania 

1. Przejdź do karty Zadania. 

2. Kliknięcie przycisku Utwórz spowoduje wyświetlenie wyskakującego menu 

umożliwiającego tworzenie zadań, sprawdzianów, pytań, materiałów, tematów lub 

ponowne wykorzystanie postów. 

3. Wybierz przydział, a interfejs przekieruje Cię do okna dialogowego tworzenia przydziału. 

 



4. Po uzupełnieniu szczegółów (tytuł, instrukcje, termin) zadanie jest tworzone 

i wyświetlane na karcie zadań (początkowo wyświetlany jest tylko tytuł, ale po kliknięciu 

małej ikony pojawia się podgląd (pokazany poniżej)). 

 

 

Dołączanie do zajęć (jako student) 

1. Otwórz klasę i kliknij znak plus, aby dołączyć do klasy. 

2. Aplikacja zapyta o kod zajęć, wprowadź go i kliknij dołącz. 

 

3. Klasa zostaje dołączona i otwarta. Zwróć uwagę, że uczeń ma tylko 3 karty (Strumień, 

Zadania i Osoby), a w strumieniu jest ogłoszenie o zajęciach, które zostały 

opublikowane przez nauczyciela. 



 

4. Dołączyłeś do klasy. 

 

Przesyłanie zadania (jako student) 

1. Zaloguj się i otwórz zajęcia. 

2. Możesz przełączyć się na kartę Zadania, aby zobaczyć zadania lub, jeśli post jest nowy 

(pojawia się w Strumieniu), możesz kliknąć jego ikonę. 

3. Podczas przeglądania przypisania interfejs aktualizuje się. 

 

4. W tym miejscu możesz dodać lub utworzyć plik (w prawym górnym rogu), a także 

zgłaszać komentarze do całej klasy lub prywatnie do nauczyciela. 

5. Zakładając, że pracowałeś i utworzyłeś plik, możesz kliknąć +Dodaj lub utwórz, aby 

przesłać plik(i). Pojawi się menu pokazane poniżej, wybierz odpowiednią opcję. 



 

6. Wybierz Plik, a aplikacja zapyta, co należy uwzględnić. Będziesz mieć opcje dla plików 

znajdujących się na Twoim Dysku Google lub dowolnej innej lokalizacji. Zakładając, że 

plik został utworzony lokalnie, wybierz Prześlij, przejdź do panelu nawigacyjnego 

i wybierz plik, który chcesz przesłać. 

7. Interfejs aktualizuje się o plik, a Google Classroom wyświetla prośbę o potwierdzenie 

przesłania. 

 

8. Kliknij Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe pomocy, a następnie kliknij Przekaż, aby 

przesłać swoją pracę. Classroom ponownie poprosi Cię o potwierdzenie, że chcesz 

przesłać zgłoszenie, a gdy to zrobisz, przesyłanie zostanie sfinalizowane, a interfejs 

zostanie odpowiednio zaktualizowany. 



 

9. To wszystko, zakończyłeś przesyłanie. 

 

Ocena pracy (jako nauczyciel) 

1. Po przesłaniu zgłoszeń interfejs (na karcie Zadań) aktualizuje się. 

 

2. Jeśli klikniesz na przekazany numer, zostaniesz przeniesiony na stronę zadania ucznia. 

Tutaj możesz zobaczyć listy uczniów. W zależności od dokonanych wyborów po lewej 

stronie możesz zobaczyć wszystkich uczniów lub tylko tych, którzy oddali swoje prace. 

 



3. Jeśli wybierzesz ucznia, klikając jego nazwisko, interfejs zostanie zaktualizowany, aby 

wyświetlić przesłane pliki. Kliknij plik, aby go otworzyć. 

 

4. Kliknięcie pliku C1.c powoduje otwarcie strony oznaczeniowej. Tutaj możesz zobaczyć 

plik przesłany przez ucznia. Możesz użyć kontrolek po prawej stronie: 

a. Otwórz plik zewnętrznie. 

b. Oznacz jako oddane/Oceń. 

c. Dodaj komentarze do przesłanego zadania (aby uczeń mógł je zobaczyć). 

 

5. Uczeń nie ukończył zadania, więc przypisywana jest niska ocena i wstawiany jest 

komentarz. 



 

6. Aby zakończyć ocenianie, kliknij Opublikuj, aby opublikować ocenę, a następnie… 

7. Kliknij przycisk Zwróć w lewym górnym rogu. Potwierdź. 

 

8. Kliknij Zwróć, aby powiadomić ucznia i gotowe. 

9. Kiedy uczeń otrzyma powiadomienie, może zobaczyć Twoją ocenę i komentarz (jak 

pokazano i zaznaczono poniżej). 

 


