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Ten zbiór prostych czynności pozwoli Ci poznać 
wbudowane funkcje iPada, które pomagają 
nauczycielom zaoszczędzić czas i ułatwiają  
nauczanie przy jego pomocy.

Dowiedz się więcej odwiedzając wsparcie dlaedukacji na stronie AppleZobacz >

1. Zapisuj pomysły na bieżąco
Użyj aplikacji Dyktafon, aby nagrać pomysł i o nim nie zapomnieć. 
Posłuchaj później nagrania, aby wykorzystać swój pomysł podczas 
lekcji lub ćwiczenia albo podzielić się przemyśleniami z innymi. 

Rozpocznij: otwórz notatki głosowe. Stuknij przycisk Nagraj, zacznij 
nagrywanie, a następnie stuknij przycisk ponownie, aby zatrzymać. 
Aby udostępnić notatkę, stuknij w nią na liście, stuknij w trzy kropki, 
a następnie stuknij w Udostępnij. Dowiedz się więcej >

2. Opisuj zdjęcia, aby uzyskać
lepszy efekt

Dodaj adnotacje za pomocą funkcji Oznaczenia w Zdjęciach, aby 
wskazać uczniom ważne elementy zdjęcia. 

Rozpocznij: wybierz zdjęcie w aplikacji Zdjęcia, a następnie stuknij 
w Edycja. Stuknij trzy kropki w prawym górnym rogu, aby użyć 
funkcji Oznaczenia. Dowiedz się więcej >

3. Eliminuj elementy rozpraszające
uwagę na stronach www

Użyj widoku Reader, aby skupić się na najważniejszych informacjach 
podczas wyszukiwania informacji w Safari. 

Rozpocznij: Stuknij przycisk Opcje formatu (AA) w polu adresu,  
a następnie stuknij opcję Pokaż widok czytnika. Uwaga: jeśli Pokaż 
widok czytnika jest wyszarzony, nie jest dostępny dla tej strony. 
Dowiedz się więcej > 

4. Nagrywaj swój lekcje
Użyj nagrywania ekranu, aby zapisać wszystko to, co jest na ekranie 
iPada w formacie wideo, a następnie wykorzystać podczas lekcji. 

Rozpocznij: dodaj nagrywanie ekranu do ustawień. Przesuń palcem 
w dół z prawego górnego rogu ekranu. Stuknij przycisk Nagraj  
i poczekaj na odliczanie. Dotknij czerwonego paska stanu, aby 
zatrzymać. Dowiedz się więcej > 

5. Usprawnij stuknięcia w ekran iPada
Użyj funkcji AssisRveTouch, aby dostosować głośność, zablokować 
ekran, używać gestów wykonywanych kilkoma palcami, ponownie 
uruchamiać urządzenie lub zastępować przyciski jednym 
dotknięciem. 

Rozpocznij: włącz AssisRveTouch w ustawieniach ułatwień dostępu. 
Przeciągnij przycisk do dowolnej krawędzi ekranu. Dotknij, aby 
otworzyć menu AssisRveTouch; stuknij poza menu, aby je zamknąć. 
Dowiedz się więcej >

6. Zbieraj i organizuj zasoby
Z łatwością zbieraj, organizuj i udostępniaj zasoby lekcji ze stron 
internetowych za pomocą programu Notatki. 

Rozpocznij: w Safari dotknij przycisku Udostępnij, aby zapisać strony 
internetowe w Notatkach. W Notatkach konfiguruj foldery, dodawaj 
obrazy, twórz listy kontrolne, rysuj i współpracuj z innymi.  
Dowiedz się więcej >

7. Twórz PDF-y ze stron www w Safari
Wykorzystaj ciekawy artykuł znaleziony w Internecie i udostępnij go 
uczniom lub współpracownikom. 

Rozpocznij: na stronie internetowej w Safari dotknij przycisku 
Udostępnij. Stuknij opcję Oznaczenia i dodaj adnotacje, a następnie 
stuknij opcję Gotowe. Stuknij przycisk Udostępnij, aby wysłać lub 
zapisać w Plikach.

8. Pracuj ze zrzutami z ekranu
Dodaj wskazówki, adnotacje lub wyjaśnienia do materiału na zrzucie 
ekranu. Następnie wykorzystaj to do lekcji. 

Rozpocznij: zrób zrzut ekranu i dotknij miniatury, aby edytować i 
oznaczać. Dotknij + na pasku narzędzi oznaczeń, aby dodać tekst, 
kształty i nie tylko. Dowiedz się więcej >

9. Udostępniaj ekran swojego iPada
Błyskawicznie udostępniaj strony internetowe, prezentacje, książki, 
zdjęcia i nie tylko swojej klasie, korzystając z funkcji AirPlay 
Klonowanie Ekranu.  

Rozpocznij: przesuń palcem w dół od prawej górnej krawędzi 
ekranu. Stuknij opcję Klonowanie Ekranu, a następnie wybierz 
miejsce docelowe odtwarzania. Aby wrócić do iPada, stuknij opcję 
Zatrzymaj klonowanie. Dowiedz się więcej >

https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipad2a5b3f69/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipadf455678c/ipados
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipad08a40f3b/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipad0669fc3c/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipad99e3f0bb/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipad6350b8dc/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipad735956e8/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipad9a2466d3/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/education
https://support.apple.com/pl-pl/education
https://support.apple.com/pl-pl/education


 

10. Zwiększ komfort i efektywność pracy 
 
Użyj trybu podzielonego obrazu, aby przeglądać jednocześnie dwie 
strony internetowe lub dwie aplikacje w tym samym czasie. 

Rozpocznij: w widoku otwartej aplikacji przesuń palcem od dolnej 
krawędzi ekranu i wysuń pasek Dock. W Docku dotknij i przytrzymaj 
dowolną aplikację, a następnie przeciągnij ją do lewej lub prawej 
krawędzi ekranu. Dowiedz się więcej >

16.Mów, co myślisz 
 
Skorzystaj z pomocy Siri w nauczaniu i zadaniach związanych z 
przepływem pracy. Po prostu poproś o wyświetlenie podglądu 
kalendarza dziennego, ustaw przypomnienia o ocenach, otwórz 
najnowszą wersję dokumentu i nie tylko. 

Rozpocznij: upewnij się, że Siri jest włączona. W Ustawieniach 
stuknij Siri i wyszukiwanie, a następnie włącz wszystkie ustawienia 
poniżej Zapytaj Siri. Teraz naciśnij i przytrzymaj przycisk Początek, 
aby zadać Siri pytanie. Dowiedz się więcej >

11. Szybki dostęp do ulubionych witryn 
 
Uzyskaj dostęp do często używanych stron internetowych, dodając 
ikony witryn do ekranu głównego iPada. 

Rozpocznij: w Safari przejdź do strony internetowej. Stuknij przycisk 
Udostępnij w prawym górnym rogu, a następnie stuknij opcję Dodaj 
do ekranu głównego. Dowiedz się więcej >

12. Dostosuj pasek narzędzi nauczyciela 
 
Uzyskaj natychmiastowy dostęp w Centrum 
sterowania do potrzebnych rzeczy, takich jak 
aparat, notatki, lupa, minutnik, stoper, 
dyktafon lub czytnik kodów QR. 

Rozpocznij: dotknij Dostosuj sterowanie w 
ustawieniach centrum sterowania aby dodać 
lub usunąć narzędzia. Aby uzyskać do nich 
dostęp, przesuń palcem w dół z prawego 
górnego rogu ekranu. Dowiedz się więcej >

13. Organizuj aplikacje w folderach 
 
Organizuj aplikacje według typu lub tematu, aby znaleźć to, czego 
potrzebujesz jeszcze szybciej. 

Rozpocznij: aby przenieść aplikacje, delikatnie dotknij jedną, aż 
wszystkie zaczną się trząść. Przeciągnij aplikację na inną, aby dodać 
obie do nowego folderu. Stuknij folder i zmień jego nazwę. Stuknij 
Gotowe lub naciśnij przycisk Początek. Dowiedz się więcej >

14. Błyskawiczne pozyskuj informacje 
 
Dostosuj widok dnia dzisiejszego, aby rozpocząć dzień od tego czego 
potrzebujesz. 

Rozpocznij: przesuń palcem w prawo na ekranie głównym, aby 
otworzyć widok dnia dzisiejszego. Przewiń w dół i dotknij Edytuj. 
Dodaj, usuń lub zmień kolejność widżetów. Dowiedz się więcej >

15. Skanuj kody QR 
 
Uzyskaj szybki dostęp do informacji za pomocą aplikacji Aparat 
zeskanuj kod QR. 

Rozpocznij: otwórz Aparat i skieruj go na kod QR. Gdy pojawi się 
łącze, dotknij go i ciesz się podróżą po sieci. Dowiedz się więcej >

17.Rób zrzuty całej strony www 
 
Zrób zrzut całej strony www i udostępnij go dla uczniom lub 
współpracownikom. 

Rozpocznij: zrób zrzut ekranu w Safari. Stuknij miniaturę,  
a następnie stuknij opcję Pełna strona. Wybierz narzędzie 
Oznaczenia z paska narzędzi. Dotknij +, aby zobaczyć więcej opcji. 
Przewiń za pomocą suwaka, aby zobaczyć wszystkie strony i oznaczyć 
je. Następnie udostępnij. Dowiedz się więcej >

18.Stwórz listę rzeczy do przeczytania 
 
Napisz artykuły na swojej liście Czytelnia, aby mieć do nich łatwy 
dostęp, gdy będziesz potrzebował ich ponownie - nawet w trybie 
offline. 

Rozpocznij: znajdź stronę internetową w Safari. Stuknij przycisk 
Udostępnij, a następnie Dodaj do listy Czytelnia. Przejdź do listy lektur, 
aby zobaczyć wszystkie zapisane artykuły. Dowiedz się więcej >

19.Zapisuj materiały informacyjne  
w formie cyfrowej 

 
Użyj Notatek do łatwej digitalizacji dokumentów papierowych  
i obrazów skanując je, aby można było przesłać je uczniom. 

Rozpocznij: otwórz Notatki, stuknij przycisk aparatu, a następnie 
stuknij opcję Skanuj dokumenty. Przechwyć dokument, a następnie 
zapisz go. Stuknij przycisk Udostępnij, aby go przesłać. Dowiedz się 
więcej >

20.Rób zdjęcia 
 
Dołącz swoje zdjęcie do notatek lub instrukcji dla uczniów. Na pewno 
chcą cię zobaczyć! 

Rozpocznij: otwórz kamerę, przełącz na przedni aparat i ustabilizuj 
iPada. Ustaw Rmer i pokaż się w kadrze! Dodaj swoje zdjęcie do 
materiałów informacyjnych dla uczniów. Dowiedz się więcej >

https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipad99b53a71/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipad4bce70ef/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipade572ca56/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipad08a40f3b/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipadb0de8630/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipad48c80318/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipad48c80318/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipad999d68f9/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipad1be06c51/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipadc602b75b/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipad997db08a/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipad3b3c7222/14.0/ipados/14.0


21. Twórz atrakcyjne animacje jako 
wprowadzenie do lekcji 

 
Twórz animowane GIF-y w Keynote, aby wykorzystać je jako np. 
wciągające wprowadzenie do lekcji lub podsumowanie. 

Wypróbuj: dodaj obrazy lub kształty do slajdu. Stuknij w obraz,  
a następnie stuknij w Animuj. Stuknij opcję Dodaj akcję, a następnie 
Utwórz ścieżkę i przeciągnij obraz po ekranie, rysując ścieżkę ruchu. 
Teraz wyeksportuj go jako animowany plik GIF, aby dodać go do 
lekcji. Dowiedz się więcej >

22. Zamieniaj slajdy w filmy 
 
Udostępnij swoim uczniom prezentację Keynote jako film. Dodaj 
swój głos, aby uzyskać jeszcze bardziej spersonalizowany efekt. 

Rozpocznij: nagraj slajd, dotykając +, przycisku Media, a następnie 
Nagraj dźwięk. Wyeksportuj film, aby zapisać lub wysłać. Podczas 
odtwarzania film automatycznie przechodzi przez slajdy.  
Dowiedz się więcej >

23. Informuj rodziców 
 
Przyciągnij uwagę rodziców, tworząc dla nich 60-sekundowy materiał 
informacyjny w Clips. 

Rozpocznij: w projekcie Clips stuknij przycisk Tytuły na żywo, wybierz 
styl, a następnie zamknij menu. Dotknij i przytrzymaj przycisk 
nagrywania. Aby zatrzymać nagrywanie, puść przycisk. 
Dowiedz się więcej >

24. Wykorzystuj efekt zwolnionego 
tempa w filmach 

 
Użyj zwolnionego tempa w filmie, aby zwrócić uwagę na szczegóły 
ruchu danego zjawiska lub dokładnie przeanalizować dynamiczne 
zmiany. 

Rozpocznij: otwórz Aparat i wybierz Zwolnione tempo. Stuknij 
przycisk Nagraj i wykonaj demonstrację. Naciśnij ponownie przycisk, 
aby zatrzymać. Twój film jest teraz gotowy w Zdjęciach. 
Dowiedz się więcej >

25. Zadbaj o dobry wygląd  
dokumentów 

 
Szybko formatuj tekst w iWork, kopiując wybrany styl formatowania 
tekstu, a następnie zastosuj ten styl do innych fragmentów 
tekstowych. 

Rozpocznij: zaznacz tekst, którego styl chcesz skopiować. Stuknij 
opcję Styl, a następnie Kopiuj styl. Zaznacz tekst, do którego chcesz 
zastosować styl, a następnie wybierz wklej styl.

26. Projektuj fiszki 
 
Uczniowie docenią dostosowane do ich potrzeb fiszki, które możesz 
stworzyć za pomocą funkcji tekstowych i dźwiękowych w Keynote. 

Rozpocznij: na slajdzie Keynote dodaj pole tekstowe i wpisz pytanie 
lub słowo. Dodaj nowy slajd i wpisz na nim odpowiedź lub definicję. 
Odtwórz projekt i dotknij, aby odkryć karty. Dowiedz się więcej >

27. Wizualizuj informacje 
 
Szkicuj, rysuj i twórz mapy myśli z nieograniczoną przestrzenią  
w aplikacji Numbers. 

Rozpocznij: za pomocą Apple Pencil możesz rysować bezpośrednio  
w arkuszu kalkulacyjnym Numbers. Aby użyć palca, dotknij przycisku 
Wstaw (+), dotknij przycisku Media i wybierz Rysunek. Ściśnij, aby 
pomniejszyć, aby uzyskać więcej miejsca na płótnie.  
Dowiedz się więcej >

28. Twórz listy zadań 
 
Bądź na bieżąco z listą rzeczy do zrobienia i ustalaj priorytety za 
pomocą Przypomnień. Twórz zadania, dodawaj załączniki i ustawiaj 
alerty. 

Rozpocznij: w aplikacji Przypomnienia utwórz listę zadań. Dodaj 
nowe przypomnienie. Zaznacz zadanie, gdy zostanie ukończone. 
Dowiedz się więcej >

29. Dodawaj adnotacje podczas 
prezentacji 

 
Podczas prezentacji dodawaj adnotacje do slajdów w Keynote lub 
użyj wskaźnika laserowego, aby słuchacze jeszcze lepiej Cię 
zrozumieli 

Rozpocznij: w prezentacji Keynote dotknij przycisku Odtwórz. Dotknij 
i przytrzymaj slajd, aby wyświetlić narzędzia do rysowania i wskaźnik 
laserowy. Użyj palca, aby zaznaczyć ważne słowa lub części obrazu. 
Dowiedz się więcej >

30. Twórz interaktywne  
szablony dla uczniów 

 
Zaprojektuj szablon dokumentu dla uczniów, który będą mogli 
wypełnić własnymi materiałami. 

Rozpocznij: utwórz nowy dokument Pages i wybierz jeden  
z szablonów. Dodaj własne teksty i grafiki. Następnie dodaj obraz  
i stuknij, aby go wybrać. Stuknij przycisk Format, a następnie wybierz 
opcję Ustaw jako obiekt zastępczy. Udostępnij dokument uczniom. 
Dowiedz się więcej >

https://support.apple.com/pl-pl/guide/keynote-ipad/tan30ff1f63c/ipados
https://support.apple.com/pl-pl/guide/keynote-ipad/tana0d19882a/10.3/ipados/1.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/ipad/ipad99e6cfa7/14.0/ipados/14.0
https://support.apple.com/pl-pl/guide/pages-ipad/tanb343cb739/ipados
https://support.apple.com/pl-pl/guide/clips/welcome/ios
https://support.apple.com/pl-pl/guide/keynote-ipad/tanff5ae749e/ipados
https://apple.co/teachertips23
https://support.apple.com/pl-pl/guide/keynote-ipad/tan72233051/ipados
https://support.apple.com/pl-pl/guide/numbers-ipad/tanfd0ff84ac/10.3/ipados/1.0



