
 

Ηλεκτρονικός Τρόπος Χρήσης της Εφαρμογής Smart   

Η εφαρμογή MATH περιέχει τις ασκήσεις για να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις 
Μαθημάτων που απαιτούνται για την 5η και 6η τάξη (ηλικίας 10-13). Οι ασκήσεις 
βασίζονται σε πραγματικές καταστάσεις ζωής. Βοηθά στην ενίσχυση των μαθηματικών 
δεξιοτήτων των μαθητών με έναν ελκυστικό ψηφιακό και δημιουργικό τρόπο. 

Στην επάνω δεξιά γωνία της πρώτης οθόνης υπάρχουν πολλές επιλογές που μπορείτε να 
επιλέξετε 
 

I. Επιλογές:   
 
Γλώσσα - επιλέξτε μια γλώσσα (EN, LT, LV, PL, EL, RO) 
Αριθμοί μετά την υποδιαστολή .00 - επιλέξετε πόσους αριθμούς θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε για στρογγυλοποίηση, για όλες τις ασκήσεις App 
Δημιουργός - δημιουργήστε το δικό σας σετ ασκήσεων και βρείτε το εδώ. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις ασκήσεις σας μέσω της πλατφόρμας SMART 
EDIT https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/. Εγγραφείτε στην πλατφόρμα 
SMART EDIT κάνοντας κλικ στο Εγγραφή. Είναι δωρεάν και παίρνει μόνο λίγα λεπτά 
για να εγγραφείτε. 

 
ΙΙ. Η ολοκλήρωση των ασκήσεων MATH 

Για να αποκτήσετε τις συγκεκριμένες δεξιότητες μαθηματικών θα πρέπει να 
ολοκληρώσετε σχετικές ασκήσεις. Οι ασκήσεις ομαδοποιούνται ανάλογα με τις περιοχές 
(αριθμός και υπολογισμός..) Δεν χρειάζεται να τις συμπληρώσετε σε μια ακολουθία που 
παρουσιάζεται. μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε οποιαδήποτε άσκηση που σας αρέσει 
περισσότερο. 

 
1. Επιλέξτε την περιοχή / υπο-περιοχή των δεξιοτήτων που 
θέλετε να μάθετε και να εξασκηθείτε. 
 
 
 
 
2. Ολοκληρώστε την άσκηση που επιλέξατε: 

Διαβάστε την περιγραφή άσκησης 
 
Συμπληρώστε τα δεδομένα σας εάν υπάρχουν όρια στο 
πεδίο "enter" 
Αναλύστε την εικόνα στην κάτω αριστερή γωνία, εάν 
περιέχει πραγματικά δεδομένα (αγγίξτε την εικόνα για να 
τη μεγιστοποιήσετε) 

Γράψτε την απάντηση στο πεδίο "; enter "(μπορεί να 
υπάρχουν πολλές ερωτήσεις με πεδία απάντησης "? enter" 
σε μία άσκηση) 

"v επιλέξτε" σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξετε τη σωστή 
απάντηση από τις διάφορες προτεινόμενες επιλογές. 
Απλά πιέστε το πεδίο "επιλέξτε" και αγγίξτε τη σωστή 
απάντηση. 
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III. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κάτω από την εργασία: 

 - για να ελέγξετε αν η απάντηση είναι σωστή. Ένα αστέρι δίπλα στην απάντηση με 
κίτρινο σημαίνει ότι είναι σωστό. Το κόκκινο χρώμα με θαυμαστικό σημαίνει ότι η 
απάντησή σας χρειάζεται διόρθωση. 

 - για να επαναλάβετε την άσκηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα λάβετε 
διαφορετικούς αριθμούς σε όλους τους επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς 

 - για να δείτε τη σωστή απάντηση (ενεργή μετά από τρεις αποτυχημένες δοκιμές) 

Παίρνετε ένα βραβείο - ένα STAR Point  - για κάθε σωστή απάντηση που βρέθηκε 

χωρίς να χρησιμοποιήσετε την επιλογή βοήθεια help -hint . 

Οι βαθμοί σας STAR θα συνοψιστούν σε όλα τα επίπεδα. Προσπαθήστε να συλλέξετε όσο 
περισσότερους STAR Points μπορείτε! 

ΣΗΜΑΝΤΙΚO: η εφαρμογή SMART Math χρησιμοποιεί το δεκαδικό σημείο διαχωρισμού 
(.), Π.χ. 10.5 

Σημείωση: Μπορείτε να επιστρέψετε στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής πατώντας το 
εικονίδιο SMART BOY. 

IV. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  

 
Για μερικές πιο περίπλοκες ασκήσεις μπορείτε να βρείτε μια συμβουλή για το πώς να τη 

λύσετε. Πηγαίνετε  στην πάνω γωνία και διαβάστε μια υπόδειξη. 
 
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, 
και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτήν. 

Αυτή η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου "SMART Mathematic 
Teacher" (Project No. 2018-1-LT01-KA201-046956)  

Ιστοσελίδα:https://smart.erasmus.site/ 
 

 


