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Generator krzyżówkowy Goethe-Institut Warschau. Jak z niego korzystać? 

 

Zaczynamy od wypełnienia białych pól po lewej stronie: 

 

1.Thema des Kreuzworträtsels angeben z.B.  (podać temat krzyżówki, np…) .. 

 

a) Kasujemy przykładowy wpis na 1. białym polu, tj.: Kreuzworträtsel zum Thema 

"Karneval" 

b) Wstawiamy własny temat krzyżówki + ew. autora (te informacje pojawią się na stronie 

startowej krzyżówki) 

 

 

2. Anleitung einfügen, z. B. (wstawić polecenie, np. ….) 

 

a) Kasujemy przykładowy wpis na 2. białym polu tj. : Klicken Sie das Eingabefeld auf dem 

Gitter an und finden Sie die kölschen Karnevalsbräuche heraus. 

b) Wstawiamy własne polecenie 

 

 

 

3.Begriff/ Beschreibung angeben, nach dem Muster (pojęcie/ definicję podać, wg 

wzoru) 

a) Kasujemy przykładowy wpis na 3. białym polu tj. KOSTÜM/MAN ZIEHT SICH IN KARNEVAL EIN ... 

AN 

KÖLSCH/EIN FÜR KÖLN TYPISCHES KALTGETRÄNK AN KARNEVAL 

KAMELLE/SÜßIGKEITEN, DIE MAN GESCHENKT BEKOMMT 

ALLAAF/KÖLSCHER KARNEVALSGRUß 

JECK/EIN KÖLSCHER KARNEVALIST WIRD SO GENANNT 

b)wstawiamy własne pojęcia i ich definicje do odgadnięcia w następujący sposób: 

pojęcie/opis, definicja, np.  Warszawa/stolica Polski 

Uwaga: w prezentowanym wzorze hasła i ich opisy zostały wstawione drukowanymi literami. 

Możemy również używać dużych i małych liter, jest to bez znaczenia. 
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Następnie wybieramy: 

• Kreuzworträtseltyp (typ krzyżówki) 

      Tu wybieramy z listy rozwijalnej sposób, w jaki będą wyświetlać się pojęcia do odgadnięcia: 

a) waagerecht – poziomo 

b) senkrecht – pionowo 

c) gemischt – mieszana (poziomo i pionowo) 

 

• Größe (rozmiar) – wybieramy z listy rozwijalnej 

 

• zu erratender Begriff jeśli chcemy wygenerować krzyżówkę z hasłem, należy je tu -  

wstawić. (uwaga: często jest to niemożliwe ze względu na zbyt małą liczbę pojęć do 

odgadnięcia, można zrezygnować z tej opcji) 

 

• Begriffeanzahl – liczba pojęć (wybieramy z listy rozwijalnej) 

 

  

• Zeit einstellen (ustawić czas) – wybieramy czas przewidziany przez nas na rozwiązanie (w 

sekundach) – można z tej opcji zrezygnować 

 

• Erstellen anklicken (uruchomić generowanie krzyżówki) – klikamy w to okienko 

 

• Ladeprozess (ein bisschen Geduld - proces ładowania (trochę cierpliwości☺ ) 

 

Po zakończeniu procesu ładowania pojawia nam się krzyżówka w roboczej wersji na polu po 

prawej stronie (Vorschau – podgląd) 

Gdy już mamy podgląd na krzyżówkę, należy kliknąć na opcję: BITTE ANKLICKEN! a następnie 

na „und … START!” Oba te polecenia w momencie aktywowania pojawiają się na blado-

niebieskim tle. 

Po uruchomieniu opcji „Start” przechodzimy na stronę z krzyżówką. Poszczególne pola 

krzyżówki aktywujemy klikając na jedno z okienek.  

Wystarczy zapisać teraz link, który możemy następnie umieścić na stronie internetowej, 

przesłać e-mailem, itp. 
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Uwagi ogólne: 

 

• Krzyżówkę możemy wygenerować w języku polskim i w językach obcych. 

• Bez znaczenia jest, czy pojęcia wpisujemy drukowanymi (jak we wzorze) literami, czy 

korzystając z dużych i małych liter. 

• Nie zawsze możliwe jest ustawienie hasła – można zrezygnować z tej opcji. 

• W krzyżówce możemy dokonywać zmian do momentu wygenerowania linku. Po 

wygenerowaniu linku musimy powtórzyć cały proces od początku, dlatego warto 

zapisać sobie w WORD pojęcia i definicje, w sposób,  jaki jest zalecany do 

wygenerowania krzyżówki, tzn.:  Pojęcie/definicja, opis pojęcia . W przypadku, jeśli 

chcielibyśmy coś zmienić , uprości to nam pracę. 

• Korzystanie z linku – brak ograniczeń czasowych ze strony Goethe-Institut. Linki nie są 

kasowane☺. 

 


