
 

Pamācība kā lietot mobilo aplikāciju Eureka  
Izvēlies Eureka mobilo aplikāciju un pildi tās uzdevumus, lai stiprinātu skolēnu kritiskās 
domāšanas un radošuma prasmes matemātikā un STEM priekšmetos.  

Eureka mobilajā aplikācijā ir iekļauti uzdevumi, kas balstīti uz reālās dzīves situācijām un 
kuros matemātika tiek integrētā ar citiem STEM priekšmetiem – dabaszinātnēm, mājturību un 
tehnoloģijām, inženierzinātnēm un mākslu.  

Atverot aplikāciju, ekrāna labajā augšējā stūrī ir iespēja izvēlēties dažādus iestatījumus. 

I. Iestatījumi:  
Valoda – izvēlies valodu (EN, LT, LV, PL, EL, RO) 
Decimālzīmju skaits aiz komata – izvēlies ar cik decimālzīmēm aiz komata tiks noapaļots 
gala rezultāts, izvēle tiks izmantota visos aplikācijas uzdevumos.  
Veidotājs – izveido savu uzdevumu krājumu un atrodi to šeit. 
Platformā SMART EDIT platform https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/ tu vari 
izveidot pats savus uzdevumus SMART EDIT platform https://smart-math-
teacher.firebaseapp.com/. Reģistrējies SMART EDIT platform, pieskaroties pogai 
Reģistrācija. Tas aizņems tikai dažas minūtes un ir bez maksas. 

II. Eureka uzdevumu pildīšana.  
1. Izvēlies uzdevumu. 
 
 
 
 
 
2. Izpildi izvēlēto uzdevumu: 

 Izlasi uzdevuma nosacījumus; 
 Izanalizē uzdevumā dotos datus, kas redzami attēlā 
(pieskaries attēlam, lai to palielinātu); 
 Ieraksti datus laukumā “ievadīt’, ja tas ir 
nepieciešams; 
 Ieraksti savu rezultātu laukumā “? ievadīt” (vienā 
uzdevumā var būt vairāki jautājumi ar atbildes 
laukumu “? ievadīt”) 
 “v izvēlēties” nozīmē, ka no vairākām dotajām 
atbildēm ir jāizvēlas pareizā. Uzspied uz “izvēlēties” 
un izvēlies pareizo atbildi. 

Pievērs uzmanību labajā pusē esošajām mērvienībām. 
Pārliecinies, ka uzdevuma risinājumā izmanto pareizās 
mērvienības – ja izmantoti centimetri, tad izvēlies 
centimetrus, ja collas – tad collas utt.  
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III. Kalkulatora izmantošana 
EUREKA uzdevumu izpildē tu vari izmantot kalkulatoru. Uzspied uz “ievadīt” laukuma un 
nedaudz paturi to piespiestu. Pieturi “v” un pārbīdi rezultātu uz uzdevuma atbilžu lauku.  

Kalkulators saglabā to laukumu datus, kurus jau esi aizpildījis. Uzdevuma izpildes laikā, tu vari 
izmantot šos datus, izvēloties nepieciešamo rindu. 

IV. Izmanto pogas zem uzdevuma: 

 – lai pārbaudītu vai atbilde ir pareiza. Ja zvaigzne blakus atbildei ir dzeltena, tad atbilde ir 
pareiza. Sarkanas krāsas zvaigzne ar izsaukuma zīmi nozīmē, ka atbildei ir nepieciešami 
labojumi.   

 – lai atkārtoti pildītu uzdevumu. Vairumā gadījumu, atkārtojot uzdevumus, tu tos pildīsiet 
ar citiem skaitļiem. 

 – lai apskatītu pareizo atbildi (pēc 3 neveiksmīgiem mēģinājumiem). 

Tu iegūsti balvu – ZVAIGZNES punktus  – par katru pareizu atbildi, bez papildiespēju 

izmantošanas – padoms  

Tavi ZVAIGZNES punkti tiks saskaitīti kopā par visiem izpildītajiem līmeņiem. Mēģini sakrāt 
pēc iespējas vairāk ZVAIGZNES punktus! 
 

SVARĪGI. SMART aplikācija kā decimāldaļu atdalītāju izmanto punktu (.) piem. 10.5 

V. PADOMA izmantošana 
Tev ir iespēja izmantot padomu, lai atrisinātu sarežģītākus uzdevumus. Labajā augšējā stūrī 

izvēlies  un izlasi mājienu. 
Piezīme: Tu vari atgriezties aplikācijas sākuma lapā, pieskaroties SMART BOY ikonai. 

 
Europas Komisijas atbalsts šīs aplikācijas izveidošanai nenozīmē satura apstiprināšanu, kas 
atspoguļo tikai autoru uzskatus un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās 
informācijas izmantošanu. 

Šī aplikācija ir izveidota ES ERASMUS+ projekta "SMART Mathematic Teacher" (Projekta Nr. 
2018-1-LT01-KA201-046956) ietvaros. 
Projekta mājaslapa:  https://smart.erasmus.site/ 
 


