
Czym są kody QR? 
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. Kod QR, w przeciwieństwie 
do kodu kreskowego, jest dwuwymiarowy, a nośnikiem danych są nie kreski, 
ale kwadratowe ciemne i jasne moduły. Są one odpowiednikiem zer i jedynek, za 
pomocą których można przecież zakodować dowolny znak. Tak też jest w kodach 
QR - można w nich zapisać zarówno znaki numeryczne (tak jak w kodach 
kreskowych), jak i alfanumeryczne z alfabetu arabskiego, greckiego, hebrajskiego, 
japońskiego i cyrylicy. 

Pierwotnie wymyślono je do celów przemysłowych i transportowych (oznaczone 
nimi przesyłki mogą być błyskawicznie rozpoznawane i kierowane w odpowiednie 
miejsce fabryki czy sortowni). 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. Kody QR 
najczęściej stosuje się obecnie w reklamach i gazetach, bo za ich pomocą można 
bezproblemowo przekazać użytkownikowi na przykład skomplikowany adres 
internetowy. Aby się przekonać, jakie to łatwe, wystarczy, postępując zgodnie 
z informacjami z ramki obok, skierować obiektyw cyfrówki w telefonie na 
wygenerowane przez nas kody QR, które znajdziecie w tekście. 

  



Jak zbudowane są kody QR? 
Kod QR ma zawsze postać kwadratu wypełnionego ciemnymi i jasnymi 
punktami (tak zwanymi modułami). Za ich pomocą zakodowane są znaki, 
a także wszystkie niezbędne informacje umożliwiające odczytanie kodu. 

Co jest potrzebne do czytania kodów QR 
Telefon komórkowy lub komputer, laptop czy tablet z kamerą internetową. 
Niezbędna jest jeszcze odpowiednia aplikacja - kilka tego typów programów do 
komputera znajdziemy na płycie dołączonej do tego numeru Komputer Świata. 
Aplikację do smartfonu bez problemu znajdziemy w odpowiednim dla naszego 
systemu sklepie (na przykład App Store czy Android Market), wpisując w pole 
wyszukiwania skrót QR. 

Jak stworzyć kody QR? 
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. Możliwość generacji dają też niektóre aplikacje na telefon 
- na przykład androidowy program QR Droid. 

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, nadrukować 
na koszulkę lub kubek czy ustawić jako wygaszacz ekranu, kodując w kodzie na 
przykład tekst: Zrób sobie przerwę. 

  



ZADANIE 
Wygeneruj własny kod QR – zakoduj w nim jakąś 
ciekawą informację i przynieś na lekcje informatyki. 
Wszystkie aktywności wykonane przez Ciebie podczas 
CodeWeek zostaną nagrodzone plusami. 
 


