
Плицкерс (Plickers) - Упутство за коришћење програма 
 

 
Плицкер је једноставна, алатка која омогућава наставницима да прикупе податке о 

сумативном и формативном оцењивању у реалном времену без потребе да ученици имају 

приступ неком уређају и интернету. Помоћу њега ћете на најбржи могући начин добити 

повратну информацију о знању сваког ученика која остаје забележена на вашем паметном 

мобилном телефону. 

За примену у учионици треба вам телефон на ком имате интернет. Региструјете се на 

Плицкерс сајт, додате одељења, додате ученике,  спремите питања по фолдерима, 

инсталирате Плицкерс на свом телефону и спремни сте за рад. Врло лако и брзо можете 

проверити знање целог разреда. Не постоји лакши и бржи начин да сазнате ниво усвојености 

знања свих ученика. 

Примена на часу је једноставна. Испишете питање и одговоре на табли (или користите видео 

бим). Ученици ураде, нађу одговор на табли (под А, Б, Ц или Д), подигну своју картицу са 

одговорајућим словом на врху картице, ви снимите картице и имате све одговоре на 

телефону. 

 

 

1. Регистровање на сајт. 

Кликните на Региструј се (Sing up) у годњем десном углу. Унесите потребне податке. 

Кликните на Региструј се (Sing up) на дну форме за унос података. На е-маил ћете добити 

линк за потврду регистрације. 

 
 

2. Штампање картица. 

Кликните на Cards. Изаберите које карте ћете скинути за штампу (Стандарде или велике). 

Када скинете пдф документ можете га одштампати. На једну страну стану две картице. Не 

морате одштампати свих 40 картица тј 20 страна. Свака картица је јединствен и даје се 

ученицима. 



 

Картице имају на себи идентификацијске бројеве помоћу којих су додељене ученицима, и 

кодове који на свакој страни имају ситно написана слова А, Б, Ц и Д (да други ученици не би 

били у могућности да виде тачан одговор). Тачан одговор (А, Б, Ц или Д ) треба да поставе 

на врх картице, нпр. ако је тачан одговор А, тада А мора бити постављено на врх картице. 

Учитељ/учитељица очитава мобилним картице с одговорима.  

 

3. Унос одељења (разреда) 

Радно окружење 

 

Кликните на Разред (Classes) па на нови разред (new class).Унесите податке за одељење 

(назив, који узраст, предмет). Кикните на Креирај.  

                



4. Унос ученика 

Следећи корак је уписивање ваших ученика у тај разред. Кликните на одељење у који хоћете 

да додате имена ученика. Унесете име и презиме софтвер ће аутоматски доделити следећи 

број картице том ученику. Најбоље је да имена уносите онако како су у дневнику. Тако ћете 

лакше делити картице када будете радили. Сваком ученику програм аутоматски додели број 

(тај број означава коју картицу ће ученик добити. Притом пазите да сваки ученик добије 

одговарајућу картицу с припадајућим бројем). 

 

 

 

5. Додавање нових фасцикли (фолдера) 

Потврдом рубрике Library (библиотека) с леве стране ће се појавити Мy library– Неw folder 

(моја библиотека – нова фасцикла). Потврдите New folder(нова фасцикла) и дајте му назив 

повезан с целином коју проверавате.Питања уносите у оквиру одговарајуће фасцикле. 

Најбоље је одмах направити фолдере за сваки разред и у оквиру њега направити нове 

фолдере за теме . 

  

 

 



6. Унос питања 
Кликните на New Set 

Можете направити тест или упитник. 

Додајте питања на New set (ново питање). Имате две опције (питања вишеструког избора или 

питања тачно-нетачно). С десне стране је иконица Correct (тачно), а одабрат ћете ону поред 

тачног одговора. 

 

  
Попуните форму за питање. Питања могу бити типа Вишеструки избор или Тачно/Нетачно. 

Морате један одговор означити као тачан. 

 

 

  

 

  



7. Додатне радње са питањима 

 

 

 

 

8. Измена питања 
Да би питање изменили кликните на Edit. Да бисте питање преместили у другу фасциклу 

кликните на Edit. 

 
 

9. Придруживање питања неком одељењу (разреду) 
Када су питања додата она и даље нису придружена ниједном разреду који сте унели. Да 

бисте придружили питање неком разреду кликните на Expand на датом питању. Форма ће се 

проширити (сада имате Collapse). Испод Add to Queue (Додај у низ) изаберите разред у којем 

хоћете да се ово питање појави.  

 

  



10. Резултати  

Резултате квиза или амкете добијате на картици извештају где се чувају сви извешеји.

 

 

Преглед и штампање комплетних извештаја врши се из картице  Листе. 

 

При чему можемо погледати или одштампати све одговоре за сваког ученика. 

 



 

У току самог рада и постављања питања на телефону и сликања подигнутих картица види се број 

ученика који су одговорили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рачунару у оквиру вашег налога имате преглед који изгледа као на слици. 

 

  



Плицкерс (Plickers) - Упутство за коришћење телефона 

Кад сте додали сва питања, још само преостаје да скинете апликацију Plickers на свој 

паметни мобилни. Питања из квиза су аутоматски учитана у мобилни. Инсталирајте 

Плицкерс (Plickers) на свом телефону. Најлакше преко Плej продавнице. Када то урадите 

појавиће вам се икона на вашем телефону.  

1. Укључите интернет на свом телефону. 

2. Клкните на икону Плицкерс.               3. Изаберите разред у ком ћете радити испитивање 

                                     

4. Изабери питање 

Испод Аll стоји знак плус. Када кликнете на њега појавиће се знак пута (икс) и са стране ће 

се појавити опције Create и Library. 

Ако нисте припремили питања то можете урадити на брзину и преко телефона тако што 

кликнете на Create и додате питање као преко рачунара. После средите питања на рачунару 

јер је лакше и брже. 

Кликом на Library можете додавати питања за тај разред ако сте 

заборавили да урадите. 

 

 

 

 

 

 



5. Постављање питања  

На табли испишите питање и одговоре. 

Или прикажи преко видео бима. Кликни на камеру. 

 

 

 

 

 

 

6. Снимање одговора 

Ученици дижу картице, ви снимате телефоном картице. 

Како се картица сними име ученика на телефону са сиве прелази у 

црвену или зелену боју. 

Са стране иде бројач снимљених одговора.Када су сви одговорили 

чекирајте за повратак.  

 

 

 

 

 

7. Изглед екрана на телефону.  


