
 

          

za pomocą   

POZIOM PODSTAWOWY 

Manual przeprowadzenia Quizu Zróbmy Pokój           
      
 

 

                    http://bit.ly/quiz_zrobmy_pokoj_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 ZRÓBMY POKÓJ i przeprowadź zajęcia w ramach Akcji Zróbmy Pokój. Uczniowie i uczennice 

dowiedzą się czym jest pomoc humanitarna, jak mądrze pomagać, poznają działania Polskiej Akcji Humanitarnej! 

Quiz Zróbmy Pokój to ciekawie przedstawiona wiedza, zbiór zdjęć i filmów z misji PAH.  

 
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 Zróbmy Pokój 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 Zróbmy Pokój Podstawowy – szkoła podstawowa 

Quiz Zróbmy Pokój Zaawansowany – szkoła ponadpodstawowa 

 

Czas trwania: 

Quiz Zróbmy Pokój 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 Zróbmy Pokój!  
Poznaj przebieg gry i pytania na następnych stronach!  

 
  

http://bit.ly/quiz_zrobmy_pokoj_podstawowy
http://bit.ly/quiz_zrobmy_pokoj_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 

  

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


 

          

Quiz Zróbmy Pokój 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: Czego dotyczy 16-ty z 17 uchwalonych przez ONZ w 2015 r. Celów Zrównoważonego Rozwoju? 

 Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na świecie 
 Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości 
 Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami 
 Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa 

KOMENTARZ 

Cele zrównoważonego rozwoju to zadania wyznaczone na arenie międzynarodowej, które obejmują plan 
rozwoju świata, zakładając w perspektywie do 2030 r. eliminację ubóstwa, godne życie dla wszystkich ludzi 
oraz zapewnienie pokoju. Zadania te mają charakter globalny, co oznacza że wszystkie państwa na świecie 
zobowiązały się je realizować. Praca nad ich realizacją angażuje wszystkie państwa, parlamenty, rządy lokalne, 
społeczności miast i obszarów wiejskich, a ich osiągnięcie ma oznaczać dobre życie dla każdego z nas. 
Promowanie pokoju i włączające społeczeństwo, to jeden z nich.  

Q2: Najwiecej wojen o najwyższym stopniu eskalacji (ok. 20 w 2017r. ) toczyło się: sec 

 W Afryce 
 W Azji 
 W Ameryce Południowej i Północnej 

KOMENTARZ 

Przyczyn takiego stanu może być bardzo wiele. Jedną z odpowiedzi jest kolonialna przeszłość. W  czasach 
kolonialnych, Europa oraz USA podbiły i wykorzystywały Afrykę, pozostawiając po sobie m.in. siłą wyznaczone 
granice Państw, które niekoniecznie pokrywały się z faktyczną wolą ludności.  Przyczyny konfliktów mogą sięgać 
czasów kolonialnych a mieszkańcy i mieszkanki Afryki, muszą radzić sobie z nimi do dzisiaj. 

Q3: Ile toczyło się na świecie konfliktów zbrojnych w 2017 r. ?30 sec 

 65 
 222 
 226 

KOMENTARZ 

W 2017 r. trwały aż 222 konflikty zbrojne na świecie. Jeżeli czas pozwoli osoba prowadzą, może zadać osobom 
uczącym się pytanie: „Jak myślicie, to mało czy dużo?”  

Dane z Conflict Barometer, raporcie wydawnym co roku przez Instytut Badania Konfliktów (HIIK) w Heidelbergu. 
Wojen o najwyższym stopniu eskalacji (np. Syria) było 20 ( https://hiik.de/news) 

 



 

          
Q4: Nie ma drogi do pokoju, to pokój jest drogą. Skąd pochodził autor tych słów?30 sec 

 z Polski 
 z Indii 
 ze Stanów Zjednoczonych 

KOMENTARZ 

Autorem jest Mahatma Gandhi.   

Q5: Czy pokój na świecie w jakikolwiek sposób zależy od pojedynczego człowieka?0 sec 

 Tak 
 Nie 

 
KOMENTARZ 

Twierdzącą odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć między innymi w preambule aktu założycielskiego 
UNESCO (1945) -  „Skoro wojny biorą początek w umysłach ludzi,  to właśnie w  umysłach ludzi muszą być 
budowane podstawy pokoju”. Wskazuje ono na fakt, iż wszystko, co dzieje się na świecie w kontekście wojen 
i  pokoju, ma swoje źródła w ludzkich wyborach i działaniach. 

„Nigdy nie wątp w to, że mała grupa zaangażowanych ludzi może zmienić świat. To jedyna silą, której 
kiedykolwiek to się udało.”   Margaret Mead  

Q6: Polska wydaje rocznie na obronność więcej niż na szkolnictwo.0 sec 

 Prawda 
 Fałsz 

KOMENTARZ 

Według NATO nasz kraj wydał na obronność w 2017 r. 1.99 proc. PKB. Na edukację zaś 5,2 % w 2016 roku. 
 
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017-pl_pl.pdf 
 
https://www.defence24.pl/nato-polska-wydala-na-obrone-199-proc-pkb-w-2017-roku 
 

Q7: Kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pokoju ustanowiony przez ONZ?0 sec 

 21 września 
 1 stycznia 
 24 grudnia 

KOMENTARZ 

Obchody Międzynarodowe dnia pokoju  rozpoczyna Sekretarz Generalny ONZ który uderza w Dzwon 
Pokoju (ang. Japanese Peace Bell) znajdujący się przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Jest on jedną z 50 
identycznych kopii dzwonu w Hiroszimie zniszczonej wybuchem bomby atomowej w 1945 roku. 

Na dzwonie widnieje napis: „Niech żyje absolutny pokój na świecie”.  Obchody mają zwrócić uwagę 
społeczeństw na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju oraz sprzeciw wobec wojen. 

https://www.defence24.pl/nato-polska-wydala-na-obrone-199-proc-pkb-w-2017-roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sekretarz_generalny_Organizacji_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japo%C5%84ski_Dzwon_Pokoju&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Japo%C5%84ski_Dzwon_Pokoju&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiroszima
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atak_atomowy_na_Hiroszim%C4%99_i_Nagasaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna


 

          
Q8: Powszechnie znana i najbardziej popularna piosenka o pokoju to:0 sec 

 Peace on earth - U2 
 Imagine - Johna Lenona 
 One love – Boba Marleya 

KOMENTARZ 

Napisali ją John Lenon oraz jego małżonka Yoko Ono w 1969 r. Para artystów wielokrotnie organizowała akcję 
na rzecz pokoju na świecie. Bardzo znany był ich pokojowy protest w łóżku, w którym przez 7 dni nie wychodzili 
z sypialni i  udzielali wywiadów na rzecz pokoju.  
 
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=VOgFZfRVaww 

Q9: Co przedstawia zdjęcie?30 sec 

 Instalację artystyczną, Muzeum sztuki współczesnej, Warszawa 
 Różę – miejsca po eksplozji granatów podczas wojny, Bałkany 
 Nowoczesny system naprawy jezdni, Niemcy 

KOMENTARZ 

Sarajewskie róże to miejsca upamiętnienia , w których ginęli ludzie od eksplozji pocisków w czasie oblężenia 
miasta (trwało 1425 dni) w czasie wojny domowej na Bałkanach (1992–1995) , najbardziej krwawego konfliktu 
w Europie od zakończenia II wojny światowej.  
Wypełnienie miejsc po eksplozjach to masa żywicy z dodatkiem plastiku i zmieszana z czerwoną farbą. Nazwa 
pochodzi od przypominającego płatki kwiatów układu bruzd, jaki granaty tworzyły w nawierzchni  W Sarajewie 
jest około 150 miejsc - róż. 

Q10: Czy w Europie toczy się obecnie konflikt zbrojny? sec 

 Tak 
 Nie 

KOMENTARZ 

Wojna na Ukrainie rozpoczęła się w kwietniu 2014 roku, dwa miesiące po odsunięciu od władzy Wiktora 
Janukowycza i nastawionej prorosyjsko Partii Regionów oraz po uformowaniu rządu przez Arsenija Jaceniuka.  

Symbolem demokratycznej rewolucji na Ukrainie stał się Euromajdan, czyli Plac Niepodległości w Kijowie. 
Manifestacje rozpoczęły się tam 21 listopada 2013. Po tym, jak Wiktor Janukowycz odmówił podpisania umowy 
z Unią Europejską, opozycja zażądała odsunięcia go od władzy. Po protestach 30 listopada manifestujących 
rozpędzała policja (Berkut), do rewolucji dołączyły inne miasta, a do Kijowa przyjeżdżały setki ludzi. Po rozlewie 
krwi w lutym 2014 Janukowycz opuścił stolicę. 22 lutego parlament zdjął go z urzędu, na co zareagował 
popierający dotychczasową głowę państwa tzw. Antymajdan, a wielu rosyjskojęzycznych mieszkańców Krymu 
zadeklarowało chęć przynależności do Rosji. W Sewastopolu flagę ukraińską zastąpiono rosyjską. Wkroczyli tam 
rosyjscy żołnierze, którzy 28 lutego 2014 przejęli lotnisko.  

Separatyści, mający wsparcie rosyjskiej armii, zmierzają do odłączenia terytorium Donbasu od Ukrainy. 
Powołali Doniecką Republikę Ludową oraz Ługańską Republikę Ludową. W maju 2014 roku o proklamowali w 
to miejsce Federacyjną Republikę Noworosji. Żołnierze Ukrainy usiłują odbić te terytoria. Po Mundialu w Rosji 
2018 roku w maju 2018 w Donbasie doszło do kolejnych walk, podczas których zginęli kolejni cywile. 

Q11: Skutki konfliktu zbrojnego dotykają na ogół najbardziej:30 sec 

 Kobiety i dzieci oraz osoby starsze 
 Żołnierzy biorących udział w walkach 



 

          
 Mniejszości etniczne i religijne 

KOMENTARZ 

Kobiety i dzieci oraz osoby starsze to najsłabsza grupa i właśnie dlatego, to ich najbardziej dotykają konflikty 
zbrojne. Często z powodu braku możliwości ucieczki, muszą zostać na terenie objętym wojną i działaniami 
zbrojnymi i próbować radzić sobie w bardzo trudnych warunkach. 

Q12: Zdjęcie, wykonane w kraju, w którym od przeszło 40 lat toczy się wojna. Jaki to kraj?30 sec 

 Sudan Południowy 
 Afganistan 
 Demokratyczna Republika Konga 

Q13: Uchodźctwo- jedno z poważniejszych skutków wojen. Liczba uchodźców na świecie od końca II WŚ0  

 wzrosła 
 zmalała 

KOMENTARZ 

Osiągnęła w 2017  r. 1% procent populacji świata, pierwszy raz w historii (źródło Global Peace Index) 

Q14: Irena znaczy pokój. Która Irena ratowała Żydów w czasie Drugiej Wojny Światowej?30 sec 

 Irena Szewińska 
 Irena Sendlerowa 
 Irena Santor 

KOMENTARZ 

Odznaczona medalem Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata w 1965. Nominowana dwukrotnie do Pokojowej 
Nagrody Nobla 

Q15: Według światowego Indeksu Pokoju z 2018 r, trzy państwa najwyżej w rankingu to: sec 

 Nowa Zelandia, Islandia, Austria 
 Norwegia, Dania, Portugalia 
 Bhutan, Polska, Luxemburg 

KOMENTARZ 

Wskaźnik, w skrócie GPI dokumentuje ludzką skłonność do przemocy i styl, w jakim z nią sobie radzimy. W tym 
roku wzięli na warsztat ponad 160 krajów. Przyjrzeli się, jak bezpieczne są społeczeństwa, czy uczestniczą 
w wojnach domowych lub z zewnętrznymi przeciwnikami. 

http://visionofhumanity.org/global-peace-index/worlds-peaceful-countries-2018/ 

 

Q16: Kto jest bohaterką legendy o pokojowych żurawiach z origami?  

http://visionofhumanity.org/global-peace-index/worlds-peaceful-countries-2018/


 

          
 Sadako Sasaki 
 Matka Teresa z Kalkuty 
 Janina Ochojska 

KOMENTARZ 

Sadako Sasaki japońska dziewczynka, która w wieku 2 lat przeżyła wybuch bomby atomowej, zrzuconej 6 
sierpnia 1945 roku na Hiroszimę. Chciała zostać mistrzynią w biegach. W wieku 11 lat zdiagnozowano u 
niej białaczkę będącą wynikiem napromieniowania. Sadako, wierząc japońskiej legendzie, postanowiła 
złożyć origami z tysiąca papierowych żurawi (symbolu długowieczności), aby wyzdrowieć. Dziewczynka zmarła 
rok później, do czasu śmierci złożyła 644 żurawie. Przyjaciele dokończyli jej dzieło, a tysiąc papierowych ptaków 
złożono do grobu razem z nią. 

 

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

