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Metodinės rekomendacijos mokytojams,         

kaip savarankiškai kurti uždavinius mobiliajai 

programėlei „SMART App“ 

 

https://smart.erasmus.site/ 

https://bit.ly/38IVBwn  
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Šio leidinio tikslas – padėti matematikos ir kitų STEAM dalykų mokytojams savarankiškai kurti 

uždavinius mobiliajai programėlei „SMART App“ naudojantis SMART EDIT uždavinių kūrimo 

platforma.  

 

Įvadas 
 

Intelektiniai projekto „Išmanusis matematikos mokytojas“ produktai pateikia matematikos 

mokytojams jau egzistuojančių mobilių programėlių sąrašus ir naujai sukurtų mobilių programėlių 

„Matematika“ bei Eureka“ uždavinių rinkinius. Projekto metu sukurtas papildomas įrankis, 

leidžiantis mokytojui pačiam kurti naujus uždavinius ir kelti juos į mobiliąją programėlę SMART 

App, naudojantis specialiai šiam tikslui sukurta SMART EDIT uždavinių kūrimo platforma. Tai 

unikali, nemokama skaitmeninė priemonė, leidžianti kurti ne tik uždavinius, bet ir testus.  

 

Mokytojai, kurie gerai pažįsta savo klasę, atsižvelgia į skirtingas mokinių galimybes bei poreikius, 

naudoja įvairias skaitmenines priemones, gali patys kūrybiškai paįvairinti ugdymo procesą, 

sukurdami naujus, patrauklius matematikos uždavinius atitinkama mokymo tema.   

 

Instrukcija, kaip savarankiškai kurti užduotis išmaniajai programėlei “SMART APP” 

1. Atsisiųskite SMART-MT programėlę į savo mobilųjį telefoną iš GooglePlay  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart arba https://bit.ly/38IVBwn 

 

 

 Atsidarę mobilijąją programėlę išmaniajame telefone, viršutiniame dešiniajame ekrano 

kampe  spauskite mygtuką „Parinktys“  ir pasirinkite žodį „Kūrėjas“. Jūsų bus paprašyta 

užsiregistruoti savo elektroniniu paštu ir patvirtinti tapatybę. 

2. Rekomenduojame uždavinius kurti savo kompiuteryje, ne mobiliame telefone. 

3. Sukurkite vartotojo paskyrą SMART EDIT platformoje https://smart-math-

teacher.firebaseapp.com/. Registracija yra nemokama ir užtrunka vos kelias minutes.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart
https://bit.ly/38IVBwn
https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/
https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/
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4. Registruodamiesi nurodykite savo el. pašto adresą ir sukurkite slaptažodį. Elektroniniu paštu 

gausite nuorodą, kurią aktyvavę patvirtiniste registraciją ir galėsite pradėti darbą šioje 

platformoje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaip pradėti kurti uždavinius:  

5. Pasirinkite kalbą: anglų, lietuvių, lenkų, latvių, rumunų ar graikų, spustelėdami atitinkamos 

šalies vėliavą  viršutiniame kairiajame puslapio kampe. 

6. Norėdami sukurti uždavinį, spustelėkite ant žodžių „Naujas įrašas“ kairiajame puslapio 

kampe (žr.1 pav.) 

 

 

Pav. 1 

 

7. Uždavinys turi turėti pavadinimą, būtina nurodyti jo tipą ir įkelti paveikslėlį. Dešiniojo 

langelio lauke „Įrašo pavadinimas“ įveskite kuriamo uždavinio pavadinimą (žr. 2 pav.) 
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8.  Tada iš pateikto sąrašo pasirinkite kuriamo įrašo tipą: 

Simbolių reikšmės: 

✋ Naujas sąrašas – kurkite naują sąrašą, tam tikros temos pratimų atšaką, pavyzdžiui, 

„GEOMETRIJA“. 

✍  uždavinys – užduotis, kurioje reikia atlikti skaičiavimus 

👍 testas  

👈 informacija – papildoma informacija, paaiškinimai, teorija (žr. 2 pav.) 

 

Pav. 2 

9. Jei norite redaguoti įrašo  pavadinimą, tipą, paveikslėlį, vertimą, pasirinkite piktogramą ✎. 

Galite kurti dviejų tipų užduotis: ✍uždavinius arba 👍 testus. (žr. 3 pav.) 

 

Pav.  3 
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Uždavinio sąlygos kūrimas 
 

10. Norėdami sukurti uždavinį, spustelėkite įrašą, pažymėtą skaičiu „1“ (žr. 4 pav.).  

11. Užrašykite užduoties sąlygą viršutiniame vidurinio bloko lauke: pažymėta skaičiu „2“. 

12. Eilutėse (R1-R7) aprašykite kiekvieną kintamąjį. Pavyzdžiui, pasirinkite kintamąjį R1,  

spustelėkite jį viduriniame platformos bloke. Eilutės tekstą rašykite ir koreguokite langelyje, 

pažymėtame skaičiu „3” dešiniajame platformos bloke.  (žr. 4 pav.). 

 

Pav. 4 

13.  ✍   Uždavinio tekstas:  apibūdinkite kintamąjį ir vienetus (norėdami įvesti vienetus 

užduoties sąlygoje, teksto gale kiekvienoje eilutėje naudokite simbolį „#,” (R1, žr. 5 pav.) 

 

Pav. 5 
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12. Eilutės tipas: pateiktame sąraše pasirinkite kintamojo tipą: 

 įvedimas - nurodykite fiksuotą skaičių su galimybe besimokančiajam jį pakeisti 

mobilioje programėlėje; 

 įvedimas būtinas*  -  besimokantysis turės įrašyti skaičių pats; 

 išvedimas – pateikite fiksuotą skaičių arba suskaičiuotą kintamojo reikšmę. Jis išliks 

toks pats, kiekvieną kartą uždavinį paleidus iš naujo; 

 atsitiktinė reikšmė – ši pozicija leidžia generuoti atsitiktinį skaičių tarp dviejų jūsų 

pasirinktų skaičių. Nustatykite atsitiktinių skaičių intervalą „atsitiktinis skaičius nuo 

….iki”. Kiekvieną kartą uždavinį pradėjus iš naujo, programėlė parinks vis kitus 

atsitiktinius skaičius.  

* veiksmai su rezultatu – šioje eilutėje galite tiksliai nustatyti atsisiktinių skaičių tipą. 

Pavyzdžiui, jeigu jums reikia, kad atsitiktiniai kintamieji būtų tik lyginių skaičiai, laukyje 

“veiksmas su rezultatu“ įrašykite „M*2“. Jei laukelį „veiksmais su rezultatu“ paliksite 

tuščią, programa atsitiktinį skaičių sugeneruos automatiškai. (žr. pav. 5). 

 tikrinimas? – pasirinkite langelį „reikšmė eilutės testavimui“ įrašykite atsakymą (jei 

atsakymo reikšmė nekinta), arba laukelyje “išraiškos palyginimas” užrašykite formulę, 

kad sugeneruotų teisingą atsakymą (žr. 6 pav.) 

 

Pav. 6 

 tikrinimas su pasirinkimu S? – ši pozicija leidžia sugeneruoti keturis pasirinkimų 

variantus (formules arba žodžius). Teisingą atsakymą būtina pažymėti skaičiu „1”, o 

neteisingus – skaičiu „0“.  
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Kitos galimybės: 

„saugoti“ – išsaugoti matematikos uždavinį;  

„valymas“ – išvalyti visus uždavinio laukus; 

„eilutės testavimas“ – patikrinti, ar kintamojo aprašymas ir rezultatas yra teisingi (žr. pav.7); 

„užuomina“ – jei reikia, galite pateikti užuominą. Mokiniai ją ras programėlėje, paspaudę 

klaustuką „?“ 

 
Redagavimo platformos viršutiniame dešiniajame kampe rasite keletą papildomų pasirinkimų: 

 

 

Paaiškinimas: 

 

Eiti į SMART uždavinių pavyzdžių peržiūrą.  

 Spustelėkite šią piktogramą, jei norite pamatyti 

„SMART EDIT“ uždavinių kūrimo platformos žodžių 

reikšmių/piktogramų paaiškinimus * 

 Norėdami dirbti su pratimais, naudokite šią SMART 

EDIT nuorodą. Pasidalinkite šia nuoroda su savo 

mokiniais, ir jie pasieks jūsų sukurtus uždavinius. 

 

 
Pasirinkite šią piktogramą norėdami nukopijuoti 

nuorodą (žr. aukščiau) 

 
 Jūsų pratimai yra prieinami mokiniams 

SMART App mobiliojoje programėlėje 
 Jūsų pratimai neprieinami mokiniams SMART 

App mobiliojoje programėlėje 
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Trumpi „SMART EDIT“ uždavinių kūrimo platformos žodžių reikšmių/piktogramų 

paaiškinimai* 

  

Pratimų sąrašas bus pateiktas kairėje  platformos pusėje. 

Naujas -  naujo įrašo sukūrimui esamame sąraše 

Įrašas turi turėti pavadinimą, tipą ir paveikslėlį, jo pavadinimą galima išversti į įvairias kalbas. 

 

Įrašų rūšys: 

✋ sąrašas - naujas sąrašas (kaip nauja tema) 

✍  uždavinys – užduotis, kurioje reikia atlikti skaičiavimus 

👍 testas  

👈 informacija – papildoma informacija, paaiškinimai, teorija 

 

Pasirinkite piktogramą ✎ norėdami pakeisti įrašo pavadinimą, rūšį, paveikslėlį ar vertimą.  

📱 - šis ženklas rodo, kas bus matoma mobiliojoje programėlėje „Smart App“ 

💻 - šis ženklas rodo, kad informacija skirta tik šiam įrankiui 

📖 - šis ženklas žymi paaiškinimus 

⇣  – šis ženklas žymi privalomą lauką. 

 

Uždavinių platformos blokai: 

Kairysis blokas yra skirtas – naršymui uždavinių sąraše ✋; tokį patį sąrašą matysite mobilioje 

programėlėje 📱 

Vidurinysis blokas yra skirtas pasirinkto uždavinio pavadinimo vertimui į kitas kalbas. 

Dešinysis (įvesties/redagavimo) blokas yra skirtas uždavinio pavadinimo įvedimui bei uždavinio 

tipo nustatymui, kintamųjų reikšmių įvedimui, teisingų atsakymų arba galimų atsakymų variantų 

įrašymui. 

Mobilioji programėlė:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart  

Paaiškinimai, kaip kurti uždavinius naudojantis mobiliąjai programėlei „SMART App“, yra pateikti 

viršutiniame dešiniajame redagavimo platformos kampe po piktograma . 

Jei kils problemų, pasinaudokite redagavimo platformoje esančiu mygtuku „reikia pagalbos“ 

 

Jūsų patogumui yra sukurtas vaizdo įrašas, kaip naudotis SMART EDIT uždavinių kūrimo 

platforma. Jį rasite aktyvavę šią nuorodą: https://www.youtube.com/watch?v=IXXpXg-

rY7I&feature=youtu.be 

 

file:///C:/Users/Edita/AppData/Local/Temp/Mobilioji
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart
https://www.youtube.com/watch?v=IXXpXg-rY7I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IXXpXg-rY7I&feature=youtu.be

