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POZIOM PODSTAWOWY 

Manual przeprowadzenia Quizu Zamiast Kwiatka           
      
 

 

http://bit.ly/quiz_kwiatek_podstawowy 

 

Co to jest Kahoot?  
Kahoot to bezpłatna platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów. Aplikacja 

Kahoot wymaga użycia urządzeń mobilnych uczniów i uczennic! Dzięki temu Quiz jest interaktywny, 

ciekawy i edukacyjny. Do każdego pytania dołączamy opracowanie, które pomoże Ci poprowadzić 

dyskusję albo przekazać wodne ciekawostki! Pamiętaj jednak, że Quiz podejmuje trudne tematy! W 

prowadzeniu i rozmowie o trudnej sytuacji ludzi na świecie odnoś się do faktów i staraj się prowadzić 

Quiz tak aby niczyja godność nie została naruszona. 

 

Wykorzystaj QUIZ ZAMIAST KWIATKA i przeprowadź zajęcia w ramach Akcji Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc. 

Uczniowie i uczennice dowiedzą się czym jest pomoc humanitarna, jak mądrze pomagać, poznają działania 

Polskiej Akcji Humanitarnej! Quiz Zamiast Kwiatka to ciekawie przedstawiona wiedza, zbiór zdjęć i filmów z misji 

PAH. Jednym słowem pomoc humanitarna w pigułce i w najlepszej postaci! 

 
Do przeprowadzenia Quizu potrzebne są: 

 Komputer z dostępem do Internetu 

 Rzutnik (do wyświetlania interaktywnych pytań)  

 Urządzenia mobilne uczniów i uczennic z dostępem do Internetu 

(smartfony, tablety) – jedno urządzenie na 3-5 osób 

 Link do Quizu 

 Applikacja Kahoot na urządzenia mobilne – może być - nie jest 

konieczna.  

Link do darmowego pobrania – kliknij tu! 

 

Liczba osób: 

Quiz Zamiast Kwiatka można przeprowadzić w całej klasie! Najlepsza zabawa i nauka odbywa się w kilku 

małych 3-5 osobowych grupach! Quiz można przeprowadzić też w całej szkole! 

 

Wiek: 

Quiz Zamiast Kwiatka Podstawowy – szkoła podstawowa 

Quiz Zamiast Kwiatka Zaawansowany – szkoła ponadpodstawowa 

 

Czas trwania: 

Quiz Zamiast Kwiatka trwa około 30 minut. Drugą część lekcji warto przeznaczyć na rozmowę o pomocy 
humanitarnej albo wspólnie zastanowić się nad tym jak można zaangażować się w działania. 
 

Przeczytaj nasze komentarze do pytań, które pomogą Ci poprowadzić Quiz Zamiast Kwiatka!  
Poznaj przebieg gry i pytania na następnych stronach!  

  

http://bit.ly/quiz_kwiatek_podstawowy
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android&hl=pl


 

          

Przebieg 
 

 Przygotuj rzutnik i komputer.  

 Kliknij w link do Quizu Zamiast Kwiatka  

 Kliknij fioletowy przycisk: Play – na następnej stronie Play now 

 Kliknij fioletowy przycisk: Launch (uruchom), żeby uruchomić quiz 

 Pojawi się ekran rejestracji uczestników - uczniowie i uczennice 

wchodzą na swoich urządzeniach na stronę kahoot.it, a następnie 

wpisują numer gry (game pin), który wyświetlił się u góry strony. 

Uwaga! Mogą też pobrać darmową applikację z Google Play – 

link do pobrania 

 Po wpisaniu numeru gry (game pin) uczniowie i uczennice wpisują swoją nazwę: imię lub nick i klikają: 

Join game (przyłącz się do gry). Wyświetli się komunikat: You’re In! (jesteś w grze). Teraz wszystkie grupy 

czekają na uruchomienie gry przez Ciebie 

 Po lewej stronie wyświetla się informacja ile osób (grup) dołącza do gry: Players 

 Kliknij fioletowy przycisk: Start game (rozpocznij grę) 

 Na tablicy/ekranie wyświetli się pytanie i odpowiedzi (w różnych kolorach) Uczniowie i uczennice na 

urządzeniu zobaczą tylko kolorowe kształty (sześciokąt, elipsa, trójkąt, kwadrat)  klikają kolor zgodny z 

odpowiedzią na tablicy 

 Po udzielonych odpowiedziach na tablicy wyświetli się wykres 

 Dalej przejdziesz do tabeli wyników klikasz fioletowy guzik po prawej stronie ekranu: Next (następny) 

 Aby przejść do następnego pytania klikasz fioletowy guzik po prawej stronie ekranu: Next 

 Powtarzasz czynności do wyczerpania pytań 

 Na koniec klikasz fioletowy guzik po prawej stronie: End 

 Pojawia się komunikat, kto jest zwycięzcą i wynik punktowy 

 Klikasz fioletowy guzik: Next 

 Kolejna plansza, to szybkie badanie opinii uczniów na temat quizu: gwiazdka  poziom radochy (czy to 

była dobra zabawa), learning  czy się czegoś nauczyli, recommend  czy polecają ten quiz, feeling  

wrażenie ogólne 

 Klikasz fioletowy guzik: Final scores  ostateczny ranking 

 

 Ostatnia plansza to tabela wyników. Można tu pobrać wyniki quizu w formacie .xls → kliknij 

pomarańczowy guzik: Download results 

  

Grafiki pochodzą ze strony kahoot.com 

http://bit.ly/quiz_kwiatek_podstawowy
https://kahoot.it/
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android&hl=pl


 

          

Quiz Zamiast Kwiatka PAH – poziom podstawowy 

Pytania i komentarze 
 

Quiz wyzwala wiele emocji oraz wymaga szybkich reakcji od uczestników i uczestniczek. Dla wzmocnionego efektu 

edukacyjnego zachęcamy, żeby po każdej udzielonej przez drużyny odpowiedzi, uzupełnić informację dotyczą 

pytań. Możesz to zrobić za pomocą gotowych komentarzy, które znajduje się pod każdym pytaniem. 

 

Q1: Kto założył Polską Akcję Humanitarną? 

 Janina Ochojska 

 Matka Teresa 

 Maria Kwiatkowska 

 Krystyna Janda 

KOMENTARZ 

Janina Ochojska od wielu lat niesie pomoc najbardziej potrzebującym w Polsce i na świecie. Od dziecka zmaga się z 

chorobą, ale to właśnie dzięki chorobie odkryła swoją misję i postanowiła pomagać osobom potrzebującym w Polsce i na 

świecie. Janka - jak lubi być nazywana,  studiowała astronomię i właśnie podczas studiów postanowiła zaangażować się 

wolontaryjnie w pomoc humanitarną. Efektem tego był pierwszy transport pomocy  (tzw. konwój) do oblężonego Sarajewa 

w 1992 roku. Jak wspomina: „jako Polka pomyślałam, że trzeba przestać tylko przyjmować pomoc, a zacząć pomagać 

innym”. W ten sposób rozpoczęła się pierwsza akcja pomocowa organizowana przez Polaków. W radiowej „Trójce” Janina 

zaapelowała do społeczeństwa o wsparcie. Mobilizacja była ogromna – Polacy w końcu mogli być stroną aktywną i działać 

na rzecz tych, którzy są w potrzebie. Pierwsza akcja stała się wizytówką, która umożliwiła prowadzenie kolejnych działań i 

doprowadziła do utworzenia w 1994 roku Polskiej Akcji Humanitarnej. 

 

Q2: Komu PAH udziela pomocy humanitarnej? 

 zwierzętom 

 kobietom i dzieciom 

 ofiarom kataklizmów, konfliktów zbrojnych, ubóstwa 

 osobom bezdomnym 

KOMENTARZ 

Celem Polskiej Akcji Humanitarnej jest szybkie i skuteczne udzielenie pomocy ludziom, których życie lub zdrowie jest 

zagrożone w wyniku kryzysu humanitarnego.  

 

Q3: Wystarczy być wrażliwym człowiekiem o dobrym sercu by zostać pracownikiem humanitarnym. 

 prawda 

 fałsz 

KOMENTARZ 

“Pomaganie drugiemu człowiekowi to nie tylko szlachetny odruch serca, to również wiedza. Żeby pomagać skutecznie, 

trzeba wiedzieć jak to zrobić. Pomoc, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę, może zniszczyć lub upokorzyć drugiego 

człowieka. Ważna jest wiedza o człowieku, któremu chcemy pomóc - kim jest, jakie są jego zwyczaje, jaka pomoc jest 

naprawdę potrzeba. Pomoc, zwłaszcza w sytuacji biedy, nie może zastąpić aktywności człowieka w poszukiwaniu drogi 

wyjścia z sytuacji, w jakiej się znalazł. Pomoc powinna wspierać, dawać nadzieję, pokazywać drogi wyjścia, powinna być 

gestem solidarności, no i przede wszystkim musi być dobrze zorganizowana” Janina Ochojska. 

 

Q4: Polska Akcja Humanitarna pomaga wszystkim potrzebującym na świecie 

 prawda 

 fałsz 

 

 



 

          
 

KOMENTARZ 

Niestety nie. Polska Akcja Humanitarna nie może pomóc wszystkim poszkodowanym osobom na świecie.  Mimo, że jest wiele 

takich organizacji jak PAH, liczba potrzebujących jest ciągle większa niż pomoc, która jest im udzielana.  W swojej pracy 

pracownicy i pracowniczki PAH (na zdjęciu biuro PAH w Sudanie Południowym) kierują się zasadą pomocy każdej osobie, 

bez wyjątku na wyznanie czy narodowość. PAH Nie rozróżnia stron konfliktu, najważniejsze jest życie i zdrowie drugiego 

człowieka. PAH działa w wielu krajach na świecie, swoje działania  prowadzi: w Sudanie Południowym, na Ukrainie, w 

Somalii, w Syrii, w Iraku, w Kenii i w Polsce. 

 

Q5: Jak nazywa się osoba, która pracuje na misji PAH? 

 misjonarz, misjonarka 

 pracownik, pracowniczka humanitarna 

 wolontariusz, wolontariuszka 

KOMENTARZ 

To pracownik lub pracowniczka humanitarna. 

 

Q6: Jaka jest najważniejsza zasada pomocy? 

 każde cierpienie powinno spotkać się z odpowiedzią 

 najlepiej pomagać rano 

 każda pomoc jest dobra 

KOMENTARZ 

Pomoc humanitarna ma na celu przede wszystkim ochronę życia ofiar kataklizmów naturalnych i wojen, łagodzenie cierpienia 

ludzi oraz zachowanie ich godności. Naczelna zasadą pomocy humanitarnej (zasada humanitaryzmu) wskazuje, że każde 

cierpienie musi spotkać się z reakcją, w każdych okolicznościach, w szczególności wobec osób znajdujących w 

najtrudniejszym położeniu. 

 

Q7: Co nie jest katastrofą naturalną? 

 powódź 

 trzęsienie ziemi 

 huragan 

 wojna 

KOMENTARZ 

Wojna nie jest katastrofą naturalną. Konflikt zbrojny jak czasem nazywa się wojny jest działaniem człowieka a katastrofa 

naturalna jest zjawiskiem przyrodniczym.  Katastrofa naturalna znacząco zmienia teren na którym wystąpiła. Jeżeli na danym 

terenie mieszkają ludzie i zwierzęta, może zagrażać ich życiu. Przykładami katastrof naturalnych są np. trzęsienia ziemi, 

powodzie, susze, tsunami, trąby powietrzne, wybuchy wulkanów, osuwiska ziemi, bardzo wysokie opady deszczu lub śniegu 

paraliżujące funkcjonowanie człowieka, także bardzo niskie (lub bardzo wysokie) temperatury utrzymujące się przed dłuższy 

czas. Polska Akcja Humanitarna  zapewnia pomoc poszkodowanym przez katastrofy naturalne i konflikty zbrojne (wojny). 

 

Q8: Jaki przykład pomocy humanitarnej został zastosowany w Nepalu? 

 odbudowa szkoły 

 spotkania z ludźmi 

 budowa studni 

 prowadzenie lekcji w szkole 

KOMENTARZ 

Podczas akcji “Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc”, uczniowie i uczennice wielu szkół w Polsce,  postanowili zrezygnować z 

zakupu kwiatów na koniec roku szkolnego i podziękować nauczycielom i nauczycielkom za wspólną pracę, organizując 

zbiórkę pieniędzy, dzięki której odbudowane zostały szkoły, które uległy zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi w Nepalu. 

 

 



 

          
Q9: To jeden ze sposobów rozwiązywania problemu z dostępem do wody. Co to jest? 

 berkada 

 kiosk wodny 

 basen z daszkiem 

 wodopój dla zwierząt 

KOMENTARZ 

Berkady są tradycyjnymi zbiornikami wodnymi, w których najczęściej przetrzymywana jest woda deszczowa zebrana 

podczas pory deszczowej. Berkada widoczna na zdjęciu, wybudowana została przy szkole podstawowej. Gromadzona w 

niej woda może służyć do podlewania przyszkolnych ogródków czy budowy sanitariatów. Berkada skonstruowana jest w 

taki sposób, aby zbierać jak największą ilość wody z wyżej położonych terenów. 

 

Q10: Najlepszym pomaganiem jest zbieranie darów w Polsce i wysyłanie ich do ludzi potrzebujących. 

 prawda 

 fałsz 

KOMENTARZ 

Chociaż często wydaje nam się, że najlepszym sposobem jest wysyłka darów, niestety nie jest to prawdą. Często wysyłane 

dary nie są potrzebne osobom na miejscu, dlatego najpierw należy zapytać/sprawdzić na miejscu czego potrzebują osoby 

dotknięte, dlatego PAH zawsze rozpoznaje potrzeby i dopiero wtedy decyduje się na dostarczenie potrzebnych rzeczy. 

 

Q11: W szkole Dame Yasin Artan w Mogadiszu, w Somalii jest klub higieny. Jaki jest cel klubu? 

 zbudować 200 toalet 

 edukować w szkole na temat higieny 

 kontrolować stan toalet w szkole 

 organizować studniówkę 

KOMENTARZ 

Klub higieny edukuje i promuje zasady higieny w szkole. To właśnie oni szerzą wśród swoich kolegów i koleżanek wiedzę o 

tym jak ważna jest higiena. 

 

Q12: Kim jest uchodźca? 

 osoba, która jedzie szukać pracy zagranicę 

 osoba wyrzucona z domu 

 osoba, która ucieka z kraju z obawy o swoje życie 

KOMENTARZ 

Uchodźca to osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed utratą życia lub zdrowia w swoim kraju, zmuszona była 

opuścić kraj pochodzenia. 

 

Q13: Jak nazywa się miejsce pokazane na zdjęciu? 

 obóz dla uchodźców 

 miasteczko festiwalowe 

 kemping 

 schronisko dla bezdomnych 

KOMENTARZ 

Osoby dotknięte katastrofami naturalnym czy wojnami często muszą uciekać i zamieszkiwać w obozie dla uchodźców. 

 

 

 

 

  



 

          
Q14: Co łączy Ukrainie i Syrię? 

 w obydwu krajach jest wojna 

 oba leżą w Europie 

 oba organizowały mistrzostwa w piłce nożnej 

 w obydwu krajach był tajfun 

KOMENTARZ 

W obydwu państwach trwa wojna (konflikt zbrojny). Podczas wojny, ludzie w obawie o swoje życie i zdrowie często muszą 

opuścić swoje domy i zamieszkać w zupełnie innym miejscu. PAH pomaga osobom z Ukrainy i Syrii dostarczając im 

najpotrzebniejsze rzeczy. 

 

Q15: Kiedy opowiadamy/czytamy/pokazujemy osoby, które potrzebują pomocy powinniśmy 

pamiętać o: 

 szacunku, równości i godności 

 kolorowych zdjęciach 

 żeby szokować 

KOMENTARZ 

Często myślimy, że mówienie i pokazywanie osób potrzebujących pomocy, w sposób szokujący i   wywołujący mocne 

uczucia,  może pomóc tym osobom i skłoni jeszcze większą ilość osób do ich wsparcia. Taki stan rzeczy niestety  sprawia, że 

odbiera się im godność, równość i szacunek. Ważnym jest, żeby pokazywać i mówić o osobach, które potrzebują pomocy 

w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy, żeby o nas mówiono/pokazywano. 

 

Q16: Czy polskie szkoły mogą angażować się w udzielanie pomocy humanitarnej?  

Wskaż 1 NIEPOPRAWNĄ odpowiedź 

 tak przez zdobywanie wiedzy o krajach dotkniętych katastrofą 

 tak, poprzez organizowanie akcji pokazujących solidarność 

 nie, mamy za dużo lekcji 

 tak, poprzez udział w lekcjach takich jak ta 

KOMENTARZ 

Mądra pomoc humanitarna to taka która rodzi się z chęci współpracy i szacunku do drugiego człowieka. Aby mieć taką 

postawę, powinniśmy zdobywać wiedze i podejmować działania od najmłodszych lat! Nie każdy i każda z nas jest w stanie 

wyjechać na miejsce katastrofy naturalnej czy konfliktu zbrojnego, ale każdy/a z nas może podejmować działania lokalne 

wywierające wpływ na lokalne i krajowe instytucje, finansujące pomoc humanitarną. 

 

 

 

 

Przyjemnego grania! 
 

 

 

 

 

Pomóż nam tworzyć jeszcze lepsze materiały i wypełnij ankietę – kliknij tu – albo wejdź na: http://bit.ly/ocen_materialy_PAH 

http://bit.ly/ocen_materialy_PAH
http://bit.ly/ocen_materialy_PAH

