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Instrukcja może być wykorzystana zarówno przez ucznia jak i nauczyciela. Kolejne wersje będą 

rozłączone i podzielone na mniejsze łatwiejsze w odbiorze rozdziały. 
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Rozpoczęcie pracy 
 

W pierwszym kroku należy wejść na stronę. Classroom.google.com 

Następnie kliknąć niebieski prostokąt z napisem: Go to Classroom. Przekieruje nas to do 

okienka logowania znanego choćby z poczty GMAIL (z niej też możemy przejść do usługi Classroom) 

 
 

Wybieramy opcję Użyj innego konta i wpisujemy otrzymane dane logowania. Jeśli nie ma 

wspomnianej opcji po prostu wpisujemy dane logowania. 

 

Po zalogowaniu zobaczymy pytanie o to czy jesteśmy nauczycielem czy uczniem. Należy 

bezwzględnie odpowiedzieć poprawnie. Wybranie roli nauczyciel sprawi, że dana 

osoba trafi do zatwierdzenia. Uczeń, który celowo wybierze rolę nauczyciela musi zgłosić się do 

administratora (Łukasz Nieścierewski) 



 
 
Po zalogowaniu i przeklikaniu prostych pytań naszym oczom ukaże się główny ekran roboczy 
programu. W tym momencie wygląda podobnie dla nauczycieli i dla uczniów. Nauczyciele 
widzą tu utworzone przez siebie Zajęcia (klasy) a uczniowie Zajęcia (klasy) do których dołączyli. 
 
 

 

Zajęcia 

Jest to jednostka agregująca utworzona według klasy albo np. według tematyki. Na 
powyższym przykładzie widać klasy uczniów. Mogłyby też powstać zajęcia o nazwie: Historia 
drugiej wojny światowej (dołączaliby do niej wskazani, albo zainteresowani tematem 
uczniowie). 
 

 

Po zalogowaniu tworzymy klasę. 
Kliknięcie w symbol + w prawym rogu ekranu pozwoli nauczycielowi utworzyć zajęcia lub dołączyć do 

wskazanych przez innego nauczyciela. Uczniowie mają tylko możliwość dołączenia do zajęć. 

 

 



Po kliknięciu w opcję Utwórz zajęcia zobaczymy poniższy ekran: 

 

 

Proponuje przyjąć nazewnictwo zajęć zgodne z szablonem: Klasa Przedmiot. Uczniowie po 

dołączeniu do klasy będą od razu widzieli na jaki przedmiot patrzą – wchodzą.  

  



Dodawanie uczniów do klasy 
 

Mamy już klasę. Widzimy jej główny obszar roboczy.  

 

 

A w tym miejscu widniej kod klasy, który musimy przekazać uczniom np.: przez librusa, albo szkolną 

grupę facebookową. W razie problemów kod proszę przekazać mi, ja go podam dalej. 

 

Każda klasa ma swój indywidualny kod, powyżej widać powiększenie przykładowego kodu. 

  



Uczeń dołącza do klasy 

Uczeń po naciśnięciu przycisku z symbolem + i wybraniu Dołącz do zajęć zobaczy poniższy 

ekran. Należy w nim wpisać otrzymany od nauczyciela kod i tym samym dołączyć do 

zajęć / klasy. 

 

Co widzi uczeń? 
Strumień to miejsce na dyskusje. Pojawiają się tu też informacje o zadaniach, przypomnienia. To 

miejsce otwarte dla wszystkich. Oczywiście można wyciszyć wybranych uczniów. 

 

Zadania to miejsce gdzie uczeń zobaczy wszystkie przydzielone mu zadania. Zadania można przydzielić 

indywidualnie bądź grupowo. W obu przypadkach uczeń widzi co ma do zrobienia. 

 

Zakładka osoby pokazuje wszystkich członków klasy w tym nauczycieli. W miarę dołączania uczniów do 

klasy będą się pojawiali właśnie w tym miejscu. Poniższy ekran pokazuje co widzą uczniowie. W wersji 



nauczyciela pojawia się jeszcze możliwość dodania kolejnych nauczycieli 

wspomagających, chcących pomóc. 

 

Pierwsze zadanie 
Na potrzeby demonstracji utworzyłem ucznia Janek Kowalski i dołączyłem go do naszej klasy. 

Przydzielmy mu teraz zadanie. 

Klikamy w zakładkę Zadania. Następnie Utwórz. I wybieramy np. Pytanie. 

 

Pojawia nam się poniższy ekran. Uzupełniamy zgodnie z potrzebą i pomysłem. 

 

Klikając w Dodaj możemy załączyć zewnętrzne materiały, linki, albo pliki. Na powyższym przykładzie 

dodałem jeden film, oraz jeden skopiowany link do strony internetowej. 

Przycisk Utwórz pozwala stworzyć dowolne materiały z wykorzystaniem narzędzi Google 

(dokumenty tekstowe, prezentacje, arkusze itd.) 

Załączony z 

Youtube film 

Załączony z 

Internetu odnośnik 



Po prawej stronie ustawiamy punktacje za zadanie. Domyślnie każde zadanie ma 

maksymalną ocenę 100 (co można traktować jako punkty lub po prostu założyć, że to ocena 

procentowa wykonanego zadania). 

Istotne jest też ustawienie terminu oddania pracy. Odznaczenie opcji Uczniowie mogą 

edytować odpowiedzi sprawi, że jak raz wyślą odpowiedź nie będą mogli już jej zmieniać. 

Naciskamy Zapytaj i wysyłamy pytanie do ucznia.  

 

 

 

Uczeń od razu na swoim głównym ekranie widzi informację o nowym zadaniu. 

Uczeń przechodzi do zakładki Zadania. Wybiera zadanie i bierze się do pracy. 

 

Po udzieleniu odpowiedzi uczeń naciska przycisk Oddaj i wysyła zadanie do sprawdzenia.  

 

 



Nauczycielowi pozostaje tylko ocenić pracę, odpisać uczniowi, skomentować i kontynuować proces z 

innymi uczniami. Ważne, że uczniowie po oddaniu pracy mogą porównać swoje prace z innymi. Opcję 

można wyłączyć. 

 

Nauczyciel wpisuje ocenę zadania i naciska przycisk zwróć. Uczeń otrzymuje informację o ocenie. 

 

W kolejnych dokumentach zapoznamy się z kalendarzem i narzędziami towarzyszącymi do których 

mamy dostęp z poziomu GSuit. 

Przepraszam, za ewentualne błędy, instrukcja powstawała w szybkim tempie. 


