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Mentimeter oferuje kilka rodzajów prezentacji pozwalających na szybkie badanie opinii (np. uczniów, 

uczestników spotkania, szkolenia itp.) Jednym z najbardziej efektownych jest tworzenie chmury słów. 

Po przygotowaniu i uruchomieniu prezentacji przez prowadzącego uczestnicy mogą wpisywać swoje 

słowa korzystając ze smartfonów, tabletów lub komputerów z dostępem do internetu. Wpisywane słowa 

tworzą chmurę: im częściej wpisywane słowo, tym większy jest jego rozmiar w chmurze. 

1. Zaloguj się do Mentimeter - https://www.mentimeter.com  

2. Utwórz nową prezentację – „New presentation” - i nadaj jej nazwę 

3. W zakładce „Type” wybierz opcję „Word Cloud” 

4. Po otwarciu zakładki „Content”: 

4.1. Wpisz swoje pytanie/polecenie do uczestników – „Your question” – możesz też wstawić obraz 

4.2. Jeśli chcesz możesz dodać dłuższy opis klikając na „Add a longer description”- niewidoczny na 

wyświetlanym slajdzie (p. 7), ale widoczny  na urządzeniach uczestników (p. 8) 

4.3. Zdecyduj ile słów mają podać uczestnicy – „Entries per voter” 

4.4. Zdecyduj, czy z jednego urządzenia można dokonywać wpisów więcej niż jeden raz (przydatne, 

jeśli niektórzy uczestnicy nie mogą skorzystać z własnych urządzeń i korzystają z uprzejmości 

innych) – „Allow audience to submit more than once” 

5. Twoja prezentacja zapisuje się automatycznie 

6. Uruchomienie prezentacji odbywa się poprzez wybranie przycisku „Present” 

7. Na Twoim ekranie (np. wyświetlanym z projektora) pojawi się slajd Twojej prezentacji, a nad nim 

wskazówki dla uczestników (strona internetowa i kod przypisany do Twojej prezentacji) 

8. Po wejściu na podaną stronę i wpisaniu kodu uczestnicy zobaczą na swoich urządzeniach Twoje 

pytanie (obraz i opis) oraz pola do wpisania słów (liczba pól zależy od tego, co określiłeś w p. 4.3) 

9. Uczestnicy wysyłają swoje słowa przez naciśnięcie przycisku „Submit” 
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