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Co to jest 
Google 
Classroom? 

• Platforma Google Classroom należy do kategorii tzw. platform 
zdalnego nauczania i jest wykorzystywana do bieżącego 
wspomagania dydaktyki szkolnej. 

• Classroom jest platformą prostą w użyciu i obsłudze (zwłaszcza 
po stronie uczniów) i oferuje najefektywniejsze i 
najnowocześniejsze narzędzia współpracy znane np. z 
Dokumentów Google.

• Poniżej znajdują się wskazówki, które mogą Wam pomóc 
zapoznać się z tym chętnie wykorzystywanym przez szkoły 
narzędziem. 

• Z Classroom można korzystać zarówno w formie aplikacji jak i 
w przeglądarce komputera. 



Kilka 
dodatkowych 
wyjaśnień: 

• Rodzice mogą poprosić nauczyciela o tzw. 
dostęp opiekuna. Wtedy regularnie będą 
otrzymywać powiadomienia o dodanych 
zadaniach lub materiałach na swoją skrzynkę 
e-mail
• Poniższe wskazówki pokażą natomiast 

Google Classroom z perspektywy ucznia, co 
może ułatwić zadanie rodzicom, jeśli dzieci 
będą potrzebowały ich wsparcia w 
korzystaniu z pltaformy
• Przyjrzyjmy się Classroom w przeglądarce 

komputera 



Uczeń loguje się do usługi 
Google przy pomocy 
adresu gmail (który 
zazwyczaj dostarcza 

szkoła)

Google Classroom można 
znaleźć pomiędzy 

pozostałymi aplikacjami 
Google 





Klasy, przedmioty, grupy utworzone przez nauczycieli



Po rozwinięciu bocznej zakładki – kalendarz, lista rzeczy
do zrobienia (to - do) oraz lista przedmiotów i grup



Widok kalendarza - zadania z przypisaną datą. Ten 
widok ułatwia śledzenie zadanych prac i planowanie.



Widok listy rzeczy do zrobienia - tutaj można zobaczyć zadania z przypisaną datą, bez daty, 
zrobione i niezrobione. Wygodne zestawienie, które może pomóc uczniom zorganizować

naukę oraz śledzić swoje postępy w pracy. 



Widok ”tablicy” jednego z przedmiotów

Jón Jónsson

Jón Jónsson

Jón Jónsson

Materiały udostępnione przez 
nauczyciela.

Jest też mozliwość komentowania

Post napisany przez nauczyciela. 
Podobne posty np. z zapytaniem do 
nauczyciela bądź klasy (grupy) mogą 

dodawać uczniowie. 

Zadanie dla uczniów



Zadanie

Jón Jónsson

Jói Gunnarsson

8. b

Tutaj mogą pojawić się 
polecenia nauczyciela 

Praca ucznia pisana w
Google docs

Tutaj uczeń może 
załączyć swoją pracę, 

lub utworzyć 
dokument Google 

docs, w którym 
będzie pisał zadanie 

Po ukończeniu 
zadania, uczeń oddaje 

pracę 

Miejsce na prywatne (widoczne tylko
dla nauczyciela i ucznia) komentarze. 
Wygodny sposób, aby np. poprosić 

nauczyciela o pomoc lub dodatkowe 
wskazówki.

Klasa (grupa) ma możliwość 
komentowania i zadawania pytań 

bezpośrednio pod zadaniem


