
Kod QR (Quick Response - szybka odpowiedź), podobnie jak zwykły kod 
kreskowy, służy do kodowania znaków w taki sposób, aby mogły być błyskawicznie 
odczytane przez specjalne czytniki. Oprócz zwykłych kodów kreskowych, coraz częściej 
spotykamy inne - kwadratowe, z charakterystyczną plątaniną czarnych i białych pól. 
Wykorzystywane są one na billboardach, banerach internetowych, a coraz chętniej także w 
prasie, na wizytówkach i etykietach różnych produktów. 

Obecnie znajdują zastosowanie również w codziennym życiu - wystarczy komputer z 
kamerką lub telefon z wbudowanym aparatem i odpowiednią aplikacją, aby w ułamku 
sekundy rozszyfrować zawartość gmatwaniny czarnych i białych kwadratów. Zastosowanie 
kodów QR ograniczone jest jedynie naszą wyobraźnią. Ze względu na fakt że praktycznie 
każdy telefon wyposażony jest w aparat fotograficzny i możliwość zainstalowania prostej 
aplikacji do odczytywania kodów, można śmiało stwierdzić, że zasięg możliwości daje 
używanie kodów QR jest olbrzymi. 

Również w nauczaniu można wykorzystywać kody QR. Możemy podawać uczniom w tej 
formie prace domową, strony wykorzystywane do przygotowanie materiałów, pomoce 
dydaktyczne, linki do stron. Wykorzystanie kodów QR sprawia, że lekcja staje się 
atrakcyjniejsza dla uczniów i zmusza ich do korzystania z narzędzi technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

Kody mogą zawierać:  

• Dowolny tekst lub dane 
• Adres strony www 
• Adres e-mail 
• Wirtualną wizytówkę biznesową (tzw. vcard) 
• Dane przelewu bankowego 
• SMS wraz z treścią i numerem odbiorcy 

Ponieważ kod QR można zapisać jako plik graficzny (JPG, PNG, GIF, TIFF), możemy z nim 

zrobić niemal wszystko - wydrukować na drukarce atramentowej lub laserowej, umieścić na 

własnej stronie WWW, wysłać e-mailem, itp. To dosyć proste. Korzystanie z kodów QR nie 

wymaga żadnej licencji, więc każdy może je tworzyć i wykorzystywać za darmo. Niezbędny 

jest tylko odpowiedni generator. W internecie bez problemu znajdziemy darmowe 

generatory online. 

Przykład:  

Narzędzie na stronie www.qr-online.pl 

http://www.qr-online.pl/


Aby wygenerować kod QR za pomocą tego generatora wchodzimy na podana stronę gdzie 

mamy możliwość wyboru czego będzie dotyczył kod QR. 

Mamy do wyboru kilka opcji: 

 

 

Jeżeli chcemy zakodować np. adres strony WWW to wybieramy opcję adres WWW i wpisujemy adres 

danej strony. Następnie klikamy generuj kod QR 

 

Otrzymujemy kod QR, który możemy zapisać jako zdjęcie, dokument pdf lub inny. 



 

 

Otrzymany kod QR możemy potem odczytać za pomocą smartfonu przy użyciu aplikacji skaner kodów 

QR lub samego aparatu w nowszych smartfonach. 

 


