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WSTĘP 

Współczesna faza informacyjna rozwoju cywilizacyjnego nazywana jest także fazą 

informatyczną, ze względu na fakt, że technologie komputerowe stały się powszechną 

codziennością, mającą zastosowanie w każdej płaszczyźnie życia gospodarczego i społecznego, a 

także życia poszczególnego człowieka. Dotyczy to także systemu edukacji, w którym 

wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych i technologii 

komputerowych staje się zwykłą koniecznością. Wynika to z faktu, że techniki te dla uczniów 

różnego typu szkół są czymś naturalnym, obecnym w codziennym życiu. Stanowi to z jednej 

strony zagrożenie dla szkół, które nie potrafią się dostosować do tych nowych wyzwań i 

zrozumieć, że bez stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych szanse na utrzymanie się 

na konkurencyjnym rynku oświatowym są małe. Z drugiej strony, dla wielu szkół staje się to 

elementem przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku sektora edukacyjnego, choć nie 

jest sprawą oczywistą, na ile nowoczesne narzędzia dydaktyczne podnoszą poziom jej 

konkurencyjności. Na pewno jednak powinna stosować środki podobne do tych, których 

codziennie doświadczają uczniowie. Nowoczesna szkoła musi więc sprostać tym wyzwaniom.  

Z jednej strony, odbywa się to przez zatrudnianie kompetentnych, przedsiębiorczych 

nauczycieli. Przedsiębiorczych, czyli twórczych, otwartych na nowości, aktywnych w 

poszukiwaniu i wdrażaniu nowych metod nauczania, tak aby sprzyjały one rozwojowi ucznia i 

były dopasowane do jego poziomu, co daje wysoką efektywność procesu kształcenia. Z drugiej 

strony, szkoła ta potrzebuje odpowiednich środków dydaktycznych, narzędzi, które, idąc z 

duchem czasu, będą istotnym wsparciem nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania. 

Jednym z takich narzędzi, które można wykorzystać w szkole jako odpowiedź na współczesne 

oczekiwania uczniów jest gra Headmaster, wypracowana w ramach projektu „Jestem 

przedsiębiorczy”, której podstawowym celem jest sprawdzenie wiedzy i podstawowych 

umiejętności z zakresu treści kształcenia podstaw przedsiębiorczości w szkole 

ponadgimnazjalnej. Gra oparta jest na formule multimedialnego testu (quizu), w którym 

losowane są pytania dla ucznia z szerokiej bazy pytań obejmującej zagadnienia z podstawy 

programowej tego przedmiotu. Choć pytania mają charakter testowy i choć są pytaniami 

zamkniętymi to sprawdzają nie tylko wiedzę uczniów, ale także umiejętności, głównie z 

zakresu analizy zjawisk przedstawianych na wykresach. Dużą rolę w kształtowaniu zestawu 

możliwych do wylosowania pytań dla uczniów ma nauczyciel, posiadający możliwość 

konstrukcji jego założeń. Dotyczą one możliwości wyboru stopnia trudności pytań spośród 

dostępnej puli 849 pytań (poziom łatwy – 307, średni – 324, trudny = 218), czasu trwania – lub 

wybrania opcji braku ograniczeń czasowych, formy (indywidualny/drużynowy) oraz zakresu 

pytań. Poszczególne zagadnienia są zgrupowane w następujące działy (zgodnie z nową 
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podstawą programową, numeracja w nawiasach wg zakresu grup treści w rozporządzeniu nt. 

podstawy programowej): 

 Człowiek przedsiębiorczy i komunikacja interpersonalna (cz. 1 podstawy programowej) – 

89 pytań; 

 Funkcjonowanie gospodarki rynkowej (cz. 2 i 4 PP) – 235; 

 Pieniądz i instytucje rynkowe (cz. 3 PP) – 190; 

 Przedsiębiorstwo (cz. 5 PP) – 216; 

 Rynek pracy (cz. 6 PP) – 119. 

Taki dobór liczby pytań gwarantuje, że wszystkie podstawowe zagadnienia z podstaw 

przedsiębiorczości mogą być zrealizowane. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość 

wprowadzenia przez nauczyciela własnych pytań wykraczających poza bazę pytań dostępnych 

w ramach gry, w postaci odrębnego testu dla uczniów. Decyzja należy do nauczyciela, który 

ostatecznie decyduje o zakresie pytań, np. w zależności od tego, jaki dział treści kształcenia 

chciałby właśnie sprawdzić. Wpływa to na uniwersalność tego narzędzia. Ponadto, w ciągu 

całej gry uczeń może skorzystać z 3 podpowiedzi (porada ekspert, 50/50 – wyeliminowanie  

2 błędnych odpowiedzi oraz badanie opinii). Rozwiązanie testu bez podpowiedzi skutkuje 

jednak dodatkowymi punktami, co ma zachęcić uczniów do samodzielnego poszukiwania 

odpowiedzi. Warto więc zapoznać się ze szczegółową koncepcją tej gry i jej funkcjonalnością, 

gdyż jej wykorzystanie w praktyce szkolnej w znaczący sposób wspiera nauczyciela w 

osiąganiu efektów kształcenia w ramach realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości 

oraz innych zajęć z zakresu edukacji ekonomicznej. 

 

dr Tomasz Rachwał 

Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
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1. OPIS GRY 

1.1. Przeznaczenie programu 

 

 

„Headmaster” to quizowa gra edukacyjna, umożliwiająca graczom – uczniom branie udziału w 

turniejach wiedzy dotyczącej tematyki przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Gra 

wspomaga proces dydaktyczny nauczania tego przedmiotu w szkołach ponadgimnazjalnych. Za 

pomocą multimedialnego quizu wiedzy sprawdza zakres przyswojonego przez ucznia materiału 

w obszarze realizowanego programu nauczania. 

Elastyczność rozwiązania i uniwersalne zasady pozwalają zastosować grę zarówno podczas 

zajęć lekcyjnych z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, jako formę zadania domowego oraz 

do szerokiego zakresu działań dydaktycznych aktywizujących uczniów, np. w formie konkursu 

drużynowego. 

Z uwagi na zastosowane w grze rozwiązania techniczne, przydatne jest przeprowadzenia przez 

nauczyciela krótkiego instruktażu, podczas którego uczniowie zostaną zapoznani z 

podstawowymi zasadami gry. Gra prowadzona jest samodzielnie przez uczniów, za 

pośrednictwem przeglądarki internetowej dlatego nauczyciel i uczeń nie muszą instalować na 

swoim komputerze dodatkowego oprogramowania. Miejsce prowadzenia rozgrywki jest 

dowolne. Połączenie z grą może być realizowane z domu, szkoły, biblioteki – pod warunkiem 

posiadania dostępu do sieci Internet. W warunkach szkolnych sugerowane jest zastosowanie 

gry podczas zajęć lekcyjnych w pracowni komputerowej. 
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1.2. Zasada użycia 

Nauczyciel przygotowując quiz dla swoich uczniów, określa zakres tematyczny – objęty 

programem nauczania – którego będą dotyczyły pytania. Może to być wybrany dział bądź 

całość dostępnego materiału np. dla przeprowadzenia quizu przekrojowego. Nauczyciel 

decyduje ponadto o stopniu trudności pytań pojawiających się w quizie oraz czasie jego 

trwania. Do tak przygotowanego quizu generowany jest unikalny klucz dostępu. 

Uczniowie rozpoczynają grę podając klucz dostępu. W określonym przez nauczyciela czasie 

uczeń odpowiada na 10 pytań wylosowanych z bazy pytań. W ciągu całej gry uczeń może 

skorzystać z 3 podpowiedzi. 

 

Podpowiedź 50/50 powoduje odrzucenie 2 błędnych propozycji 

odpowiedzi i pozostawia graczowi do wyboru tylko dwie,  

jedną dobrą i jedną złą.  

 

Skorzystanie z podpowiedzi Eksperta powoduje wyświetlenie  

na ekranie komputera fabularycznej wskazówki naprowadzającej 

gracza na dobrą odpowiedź. 

 

Badanie opinii z dużym prawdopodobieństwem wskazuje procentowe 

szanse na poprawność poszczególnych odpowiedzi. 

Za każdą dobrą odpowiedź uczeń-gracz otrzymuje punkty. Gracz zdobywa punkty także za 

każdą niewykorzystaną podpowiedź. Po zakończeniu quizu uczeń informowany jest o swoim 

wyniku i zdobytych punktach. 
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Nauczyciel może uruchomić grę w trybie drużynowym. W takim przypadku każdy gracz 

(drużyna graczy) może obserwować na ekranie postępy i punktacje swoich konkurentów. Jest 

to szczególnie mobilizująca opcja w przypadku rozgrywania gry z wykorzystaniem tablicy 

multimedialnej, na której cała klasa śledzi przebieg rozgrywki. 

Po zakończeniu quizu nauczyciel ma dostęp do wyników poszczególnych uczniów (punktacja 

oraz czas rozwiązywania quizu). Na tej podstawie może porównywać osiągane wyniki i stopień 

przyswojenia wiedzy przez ucznia. Istotnym elementem jest dostępne dla nauczyciela 

zestawienie pytań, z którymi uczniowie mieli problemy podczas rozwiązywania quizu. 

Zestawienie takie stanowi podstawę do powtórzenia wybranych zagadnień na kolejnych 

zajęciach. 

 

 

1.3. Możliwości konfiguracji quizu 

 

 

 Wybór działu podstawy programowej – zakresu tematycznego quizu. Możliwe jest 

przeprowadzenie quizu przekrojowego (z więcej niż jednego działu). 

 Określenie zestawu pytań – czy losowany jest jeden dla całej klasy, czy dla każdego 

gracza inny. 

 Wybór trybu jako rozgrywki indywidualnej lub grupowej. 

 Określenie limitu czasu trwania quizu. 
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1.4. Korzyści 

Korzyści dla nauczyciela 

 Prosta i szybka weryfikacja wiedzy ucznia. 

 Możliwość porównania poziomu wiedzy uczniów danej klasy. 

 Możliwość wielokrotnego użycia pozwala śledzić postępy ucznia w nauce. 

 Atrakcyjnych forma prowadzonych zajęć przy równoczesnej realizacji założeń podstawy 

programowej. 

 Multimedialny quiz – nowoczesną formą zadania domowego. 

Korzyści dla ucznia 

 Atrakcyjna lekcja z wykorzystaniem technik informatycznych. 

 Nauka poprzez zabawę to efektywniejszy sposób przyswajania wiedzy. 

 Element rywalizacji zapobiegający znużeniu i motywujący do aktywności. 

 

 

1.5. Dokumentacja oprogramowania 

Integralnym elementem oprogramowania jest instrukcja dla nauczyciela, zawierająca 

podstawową wiedzę o programie z uwzględnieniem poszczególnych aspektów jego 

funkcjonowania. W ramach tej instrukcji omawiana jest nawigacja, podstawowe pojęcia  

i zasady prowadzenia rozgrywki. Zapoznanie się z dokumentem pozwala nauczycielowi 

samodzielnie uruchomić quiz dla swojej klasy. 

Instrukcja dla nauczyciela tworzona i udostępniany jest w elektronicznym formacie PDF. Do 

korzystania z dokumentów w formacie PDF niezbędne jest zainstalowanie w systemie 

przeglądarki Acrobat Reader. Jej najnowsza bezpłatna wersja jest dostępna do pobrania na 

stronie producenta pod adresem http://adobe.com/pl. 

 

http://adobe.com/pl


Gra edukacyjna Headmaster 

10 

 

1.6. Pomoc techniczna i zastrzeżenia 

W celu przystąpienia do gry należy zapewnić klasie (wybranej grupie uczniów) dostęp do 

platformy edukacyjnej „Jestem przedsiębiorczy” w ramach której funkcjonuje gra. Szczegółowe 

warunki przystąpienia do platformy i uzyskania dostępu do jej zasobów znajdują się pod 

adresem http://www.jestemprzedsiebiorczy.pl. 

Dokumentacja została opracowana zgodnie ze stanem programu w momencie jego publikacji. 

Wydawca zakłada że użytkownik posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera, 

przeglądarki i funkcjonowania aplikacji internetowych. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności 

za błędy użytkownika wynikające z nieznajomości powyższych zasad. 

Jeśli podczas używania programu wystąpią trudności związane z jego funkcjonowaniem, 

prosimy skorzystać ze wskazówek i pomocy technicznej dostępnych pod adresem internetowym 

http://www.jestemprzedsiebiorczy.pl/helpdesk. 

 

http://www.jestemprzedsiebiorczy.pl/
http://www.jestemprzedsiebiorczy.pl/
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2. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HEADMASTER 

CZĘŚĆ I – Tryb indywidualny – nauczyciel 

Zastosowanie gry Headmaster do wykonania przez uczniów zadania domowego  

– instrukcja dla nauczyciela 

 

1. Nauczyciel odwiedza portal „Jestem przedsiębiorczy”. W pasku adresu internetowego 

przeglądarki należy wpisać adres http://www.jestemprzedsiebiorczy.pl. 

 

 

Następnie loguje się do platformy edukacyjnej – klikając w przycisk „Zaloguj”, znajdujący 

się w prawym górnym rogu ekranu. Nauczyciel podaje dane swojego konta, tj. login i hasło. 

 

 

2. Po zalogowaniu się do platformy z dolnego paska aplikacji wybieramy ikonę 

Headmaster. Aplikacja jednorazowo zapyta o zezwolenie na dostęp – należy wyrazić na to 

zgodę. 

 

 

http://platforma.jestemprzedsiebiorczy.pl/
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3. Po kliknięciu użytkownik zostanie przeniesiony na stronę główną gry Headmaster. Kliknij 

w przycisk „Utwórz nowy quiz”, aby rozpocząć pracę z programem. 

 

 

4. Skonfiguruj quiz w następujący sposób: 

 Nadaj nazwę quizowi. 

 

 

 Określ rodzaj szkoły, do jakiej adresowany jest test. 

 

 

 Wybierz zestaw pytań. Na początek sugerujemy: „takie same pytania dla każdego, 

ale różna kolejność”. W ten sposób każdy z uczniów rozwiąże ten sam zestaw pytań 

ułożonych za każdym razem w innej kolejności. Zastosowanie takiego zestawu ułatwi 

późniejsze omówienie pytań problematycznych. 



Podręcznik użytkownika 

13 

 

 

 Wybierz zakres programowy testu. Sugerujemy wybranie jednego z działów materiału, 

który został już zrealizowany przez uczniów podczas zajęć. 

 

 

 Zapamiętaj lub zanotuj klucz testu. Przekażesz go uczniom – za jego pomocą będą  

w stanie dostać się do testu i go wypełnić. Wielkość liter nie ma znaczenia. 

 

 

 Zakończ konfigurację. Użyj przycisku „Zapisz”. 

 

 

5. Po zakończeniu konfiguracji zapraszamy uczniów do wypełnienia quizu. 

Jeśli przeprowadzasz test w trakcie zajęć lekcyjnych, po prostu przekaż uczniom adres: 

headmaster.jestemprzedsiebiorczy.pl oraz klucz swojego testu. Po wpisaniu klucza w 

odpowiednie pole, zostaną przeniesieni do testu. 

http://headmaster.jestemprzedsiebiorczy.pl/
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Jeśli chcesz zastosować test do wykonania w domu: 

 Znajdź swój test na liście testów. 

 

 

 Następnie użyj ikonki z kopertą. 

 

 

 W wolnym polu wpisz adres email, a następnie użyj przycisku „Dodaj adres e-mail”. 

Możesz także dodać wiele adresów jednocześnie, oddzielając je przecinkami. Po 

wpisaniu wszystkich adresów użyj przycisku „Wyślij”. Wszystkie potrzebne informacje 

znajdą się na skrzynkach pocztowych zaproszonych uczniów.  

 

 

6. Deaktywacja testu. Po upływie czasu wyznaczonego dla uczniów na test, zaloguj się 

ponownie do platformy, przejdź do gry Headmaster. Test powinien być widoczny w panelu 

nauczyciela po kliknięciu przycisku „Twoje quizy”. 
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 Kliknij w „żarówkę”, przycisk statusu „Aktywny”, aby wyłączyć możliwość dalszego 

wypełniania testu (kiedy umieścisz kursor w odpowiednim miejscu, pojawi się 

informacja „Zmień status” – właśnie w tym miejscu kliknij, aby deaktywować zadanie). 

 

 

7. W dowolnej chwili – sugerujemy jednak po wypełnieniu testu przez wszystkich uczniów – 

nauczyciel ma możliwość weryfikacji wyników swoich uczniów. Wejdź do panelu 

nauczyciela, a następnie kliknij na nazwę quizu. 

 

 

 Następnie wybierz opcję „Statystyki”. 

 

 

Na ekranie pojawią się wyniki poszczególnych uczniów. 

 

8. Jako nauczyciel możesz dodawać własne pytania i kategorie. Aby to uczynić, wykonaj 

następujące kroki: 

 Z panelu nauczyciela wybierz opcję „Twoje pytania”, a następnie „Dodaj nowe pytanie”. 
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 Rozpocznij od wpisania treści pytania oraz czterech odpowiedzi. Możesz dodać więcej 

odpowiedzi, używając przycisku „Dodaj odpowiedź”. 
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 Możesz także wzbogacić swoje pytanie o grafikę lub film dodany z serwisu YouTube. 

 

 

 Po ułożeniu treści pytania, u dołu ekranu wybierz opcję „Utwórz kategorie” i wpisz 

nazwę kategorii. Od tego momentu wszystkie pytania należące do tej kategorii będą 

dostępne do wybrania w sekcji „Zakres programowy”.  

 

9. Omówienie testu na zajęciach w klasie. Pytania, w których uczniowie popełnili błędy, 

widoczne są na ekranie. Listę takich pytań można wykorzystać do powtórki i omówienia 

pytań na lekcji. 
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CZĘŚĆ II – Tryb grupowy – nauczyciel 

Zastosowanie gry Headmaster do przeprowadzenia gry drużynowej w trakcje zajęć 

lekcyjnych – instrukcja dla nauczyciela 

 

Do przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem gry Headmaster konieczne jest przeprowadzenie 

lekcji w pracowni wyposażonej w stanowiska komputerowe. W sali powinien znajdować się 

jeden komputer na trzech uczniów oraz jedno stanowisko dla prowadzącego nauczyciela. 

 Podziel lub pozwól uczniom podzielić się na trzyosobowe drużyny. Każda z drużyn 

będzie korzystała z jednego komputera. Uczniowie mogą konsultować się między sobą 

w ramach jednej drużyny, ale nie pomiędzy drużynami. 

 Skonfiguruj quiz postępując zgodnie z punktem 3 części I, z uwzględnieniem 

następujących wyjątków. 

 Po wybraniu wszystkich opcji konfiguracyjnych, z górnego paska przejdź do zakładki 

„Zaawansowane”. 

 

 

 Określ tryb quizu jako „Quiz grupowy”. 

 



Podręcznik użytkownika 

19 

 Określ liczbę drużyn zależnie od liczby uczniów (na przykład zakładając, że w drużynie 

jest 3 uczniów). 

 

 

 Zapisz quiz identycznie, jak w trybie indywidualnym. 

 Poproś uczniów, aby w pasku przeglądarki wpisali adres 

headmaster.jestemprzedsiebiorczy.pl. 

 

 

 Na ekranie logowania każda z drużyn powinna wpisać swoją nazwę oraz klucz testu  

w odpowiednim polu. Gracze nie logują się swoimi kontami. Ważne jest, aby każda  

z drużyn występowała pod nazwą, pod którą da się ją zidentyfikować. 

 

 

 Po wypełnieniu testu przez uczniów deaktywuj go, a następnie omów wyniki tak, jak  

w części I. 
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CZĘŚĆ III – tryb indywidualny – uczeń 

Zastosowanie gry Headmaster do wykonania przez uczniów zadania domowego  

– instrukcja dla ucznia 

 

1. Zalogowanie się do serwisu „Jestem przedsiębiorczy” – w pasku adresu internetowego 

przeglądarki należy wpisać adres: http://www.jestemprzedsiebiorczy.pl. 

 

 

Następnie klikamy w przycisk „Zaloguj”, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. 

Logujemy się swoim kontem Google – podając login oraz hasło. 

 

 

2. Po zalogowaniu się do platformy z dolnego paska aplikacji wybieramy ikonę 

„Headmaster”. Aplikacja jednorazowo zapyta nas o zezwolenie na dostęp – należy 

wyrazić na to zgodę. 

 

 

http://platforma.jestemprzedsiebiorczy.pl/
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3. Wpisz Klucz testu, który otrzymałeś od nauczyciela w wiadomości e-mail, w odpowiednim 

polu, a następnie kliknij „Start”. 

 

 

4. Wypełnij test, wybierając odpowiedzi, które uważasz za prawidłowe. Pamiętaj, że z każdej 

podpowiedzi możesz skorzystać tylko raz, a czas jest ograniczony (licznik znajduje się u 

góry ekranu). 

 

 

Po zakończeniu testu, wyniki zostaną automatycznie zapisane. 


