
Porovnání  
Kahoot! - Socrative - Google Form 

 

 Kahoot! - Quiz 

 

Socrative 

 

Google Form - kvízy 

 

Přihlášení - učitel Getkahoot.com + vlastní účet Socrative.com - Teacher Login 
vlastní účet nebo účet Google 

Google Apps 
účet Google 

Přihlášení - žák Kahoot.it 
bez účtu 
zadá PIN kvízu 

Socrative.com - Student Login 
bez účtu 
zadá kód místnosti 

URL formuláře 
účet Google 
 

Aplikace pro tablety aplikace pro Android 
aplikace pro iOS 
lze i v prohlížeči 

aplikace pro učitele 
aplikace pro žáka 
lze i v prohlížeči 

jen v prohlížeči 

Typy otázek uzavřené otázky (max. 4 odpovědi) uzavřené otázky  
● více odpovědí 
● Ano/Ne 

otevřené otázky 
● krátká odpověď 

uzavřené otázky 
● jedna i více odpovědí 
● rozbalovací nabídka 

 
ostatní jdou použít, ale nevyhodnotí 
je 

Bodování podle správnosti a rychlosti  
(max. 1000 bodů za otázku) 

určuje úspěšnost v % 
všechny otázky mají stejnou váhu 

body se nastavují u každé otázky 

Průběžné hodnocení po každé otázce se zobrazuje pořadí 
 
po každé otázce je zobrazen přehled 
nejlepších 

lze povolit nebo zakázat 
 
učitel má během kvízu přehled v 
tabulce 

ne 
 
 

Procházení pouze společně 
předem určený čas na otázku 
 

různě 
● individuálně podle žáka 
● společně, čas řídí učitel 

pouze individuálně 

Konečné výsledky žáci vidí vždy své body a pořadí 
 
 
po skončení učitel získá podrobnou 
tabulku v Excelu, lze ji přímo uložit 
na Google Disk 

žáci vidí své výsledky podle nastavení 
kvízu 
 
po skončení je dostupná tabulka a 
výsledky lze stáhnout v Excelu, popř. 
přímo uložit na GoogleDisk 
přehled odpovědí podle otázek lze 
stáhnout v pdf 
lze vygenerovat i podrobné výsledky 
pro jednotlivé žáky (pdf), rozeslat je 
musí učitel “ručně” 

žáci vidí své výsledky podle nastavení 
kvízu 
mohou si nechat zaslat kopie svých 
odpovědí 
 
učitel získá souhrny odpovědí a 
náhledy práce žáků přímo u 
formuláře a tabulku na Google Disku 
s přehledem odpovědí 
po kontrole výsledků lze žákům zaslat 
mail s dosaženými body 

Týmové aktivity ano ano ne 

Sdílení kvízů ● Public Kahoots  přímo na 
stránce getkahoot.com 

● možnost sdílet jinému 
uživateli na jeho jméno 

● přehled kvízů v tabulce na 
http://garden.socrative.com/ 

● možnost sdílet pomocí ID 
Soc-XXXXXX 

● sdílení v Google Apps 

Využití ● aktivizace 
● opakování 
● soutěže 

● opakování 
● soutěže 
● písemky 
● individualizovaná výuka 

● opakování 
● písemky 
● individualizovaná výuka 

Bonusy ● Ghost Mode 
● Team Mode 

 

● Space Race 
● Exit Ticket 
● Rychlá otázka 
● tisk testů 

● součást Google Apps 
● možnost využití doplňků 

(např. Flubaroo velmi rozšíří 
možnosti hodnocení) 

Zápory ● jediný typ otázek 
● odpovědi na rychlost nemusí 

vyhovovat všem žákům 

● nutnost přesně nastavit 
všechny varianty krátkých 
odpovědí 

 
 
 

● “chudá” tabulka výsledků 
● složitější rozlišení výsledků 

různých tříd 
● mail pro žáky obsahuje jen 

počet bodů 

Jitka Rambousková 27.9.2016 

https://getkahoot.com/
http://socrative.com/
https://docs.google.com/forms/u/0/
https://kahoot.it/
http://socrative.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android
https://itunes.apple.com/us/app/kahoot!/id1131203560?ls=1&mt=8
http://socrative.com/apps.php
http://socrative.com/apps.php
https://getkahoot.com/
http://garden.socrative.com/?page_id=979
http://www.flubaroo.com/

