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multimedialny quiz wiedzy 

Gra edukacyjna Headmaster jest narzędziem dydaktycznym, służącym do przekazywania, utrwalania 

oraz weryfikacji wiedzy uczniów z zakresu przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. W niniejszym 

poradniku znajdziesz informacje, jak w prosty sposób użyć gry edukacyjnej Headmaster w formie 

zadania domowego. Szerzej - zastosowanie gry opisane jest w pełnym podręczniku użytkowania. 

 

1 
Do gry wchodzimy za pośrednictwem platformy edukacyjnej. W pasku przeglądarki 
internetowej wpisujemy adres: www.jestemprzedsiebiorczy.pl. Następnie klikamy w 
przycisk “zaloguj”, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. 

 
 

2 
Do platformy logujemy się za pomocą swojego konta Google. 

[Twojeimię.Twojenazwisko@domenatwojejszkoły.pl]  
np. jan.kowalski@1liceumpoznan.edu.pl Jeśli nie znasz nazwy domeny swojej szkoły, 
skontaktuj się z administratorem pracowni komputerowej lub obsługą portalu Jestem 
Przedsiębiorczy. 
 

 

3 
Na ekranie głównym platformy, z dolnego paska menu wybieramy narzędzie klikając 
ikonkę z podpisem “Headmaster”. 
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4 
Po zalogowaniu, zobaczysz menu z 4 podstawowymi przyciskami. Aby szybko stworzyć 
quiz, użyj odpowiedniego przycisku: Utwórz nowy quiz. 

 

5 
 
Skonfiguruj test w następujący sposób: 

a) nadaj nazwę testowi (dowolną);  
b) określ rodzaj szkoły, do jakiej uczęszczają Twoi uczniowie,  
c) wybierz zakres materiału 

 

   

6 
Zapamiętaj lub zanotuj hasło. Przekażesz je uczniom. Za jego pomocą będą w stanie 
dostać się do testu i go wypełnić. Wielkość liter nie ma znaczenia. Aby zakończyć 
konfigurację, użyj przycisku: Zapisz. 

  

7 

 
Zaproś uczniów do wykonania quizu. Jeśli przeprowadzasz go w trakcie zajęć lekcyjnych, 
poproś uczniów by wpisali w przeglądarce internetowej adres: 

http://headmaster.jestemprzedsiebiorczy.pl , a następnie przekaż im 
hasło do swojego quizu. Po wybraniu klawisza „Rozwiąż quiz” i wpisaniu hasła w 
odpowiednie pole, uczeń zostanie przeniesiony do quizu. 
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8 
Jeśli chcesz zlecić quiz w formie zadania domowego - przejdź do listy Twoich quizów i 
odszukaj interesujący Cię quiz. Następnie kliknij ikonę koperty. 

      

9 
W wolnym polu wpisz adres email ucznia, a następnie użyj przycisku “dodaj adres e-
mail”. Po wpisaniu wszystkich adresów użyj przycisku “Wyślij”. Wszystkie potrzebne 
informacje na temat quizu znajdą się na skrzynkach pocztowych zaproszonych uczniów. 

    

10 
W wolnym polu wpisz adres email ucznia, a następnie użyj przycisku “dodaj adres e-
mail”. Po wpisaniu wszystkich adresów użyj przycisku “Wyślij”. Link zawarty w tej 
wiadomości prowadzi bezpośrednio do przygotowanego przez Ciebie quizu. 

    
 


