
 
 

Ghid privind utilizarea aplicației SMART  Math  

Aplicația MATH conține exerciții pentru a dobândi cunoștințe matematice de bază, necesare 
pentru clasele a 5-a și a 6-a (elevii cu vârsta cuprinsă între 10-13 ani). Exercițiile se bazează 
pe situații din viața reală. Această aplicație contribuie la consolidarea abilităților matematice 
ale elevilor într-un mod atractiv și creativ, prin mijloace digitale. 

În colțul din dreapta sus al primului ecran există mai multe opțiuni pe care le poți alege. 

I. Opțiuni:   
 

Limbă - selectează limba (EN, LT, LV, PL, EL, RO) 
Numărul zecimalelor după punct – alege câte numere dorești să folosești după punct pentru 
rotunjire, pentru toate exercițiile aplicației 
Creator (de exerciții) - creează-ți propriul set de exerciții și găsește-le aici. 
Îți poți crea exercițiile prin intermediul platformei SMART EDIT https://smart-math-
teacher.firebaseapp.com/. Înregistrează-te pe platforma SMART EDIT apăsând pe butonul  
Înregistrare. Este gratuit și durează doar câteva minute pentru a te înregistra. 

II. Realizarea exercițiilor MATH 

Pentru a dobândi abilitățile specifice matematice, ar trebui să efectuați exerciții relevante. 
Exercițiile sunt grupate în funcție de arii tematice (numere și calcule). Nu este necesară 
rezolvarea lor într-o ordine predefinită; puteți alege să faceți orice exercițiu care vă atrage cel 
mai mult. 

1. Alegeți aria tematică a abilităților pe care doriți să le învățați 
și să le exersați. 
 
 
 

2. Rezolvă exercițiul pe care l-ai ales  
Citește descrierea exercițiului 

Completează cu datele tale dacă este necesar în câmpul 
„introdu”  
Analizează datele din imagini din colțul din stânga jos 
dacă acestea există (atingeți imaginea pentru a o mări) 
Scrie răspunsul în câmpul „? introdu ”(pot exista mai 
multe întrebări cu câmpuri de răspuns„? introdu ” într-un 
singur exercițiu) 
„selectează V ”înseamnă că trebuie să alegi răspunsul 
corect din mai multe opțiuni sugerate. Trebuie doar să 
apeși pe câmpul „selectează” și selectează răspunsul 
corect. 

Atenție la unitățile de măsură afișate în partea dreaptă. 
Asigurați-vă că utilizați unități adecvate pentru măsurători - 
centimetri în centimetri etc.  
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III. Utilizează butoanele de sub cerință: 

 - pentru a verifica dacă răspunsul este corect. O stea galbenă lângă răspuns înseamnă că 
acesta este corect. Un semn de exclamație roșu indică faptul că răspunsul tău are nevoie de 
corectare. 

 - pentru a repeta exercițiul. În cele mai multe cazuri, vei primi valori diferite la fiecare 
repetare a exercițiului. 

 - pentru a vizualiza răspunsul corect (activ după trei încercări eșuate) 

Vei primi o recompensă – puncte STAR – pentru fiecare răspuns corect găsit fără a 

utiliza opțiunea de ajutor - indiciu . 

Punctele tale STAR se vor însuma pentru toate nivelurile. Încearcă să aduni cât mai multe 
puncte STAR! 

IMPORTANT Aplicația SMART Math folosește punctul (.) pentru a separa numerele întregi 
de zecimale, de ex. 10.5 

 

Notă: Poți reveni la prima pagină a aplicației apăsând pictograma SMART BOY. 

IV. Folosire indiciu   
Pentru unele exerciții mai complicate poți primi un indiciu despre cum să îl rezolvi. 

Accesează   din colțul dreapta sus și citește un indiciu. 
 

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei aplicații nu implică avizarea 
conținutului, care reflectă punctul de vedere exclusiv al autorilor, iar Comisia nu poate fi 
făcută responsabilă pentru felul în care este utilizat conținutul acestui material. 

Această aplicație este creată în cadrul proiectului EU ERASMUS + "SMART Mathematic 
Teacher" (Proiect nr. 2018-1-LT01-KA201-046956) 

Site-ul proiectului: https://smart.erasmus.site/ 

 
 

 

 

 


