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E-gids (pamācība) - kā izveidot savu uzdevumu komplektu  
 
E – gida (pamācības) mērķis ir palīdzēt matemātikas un citu STEAM priekšmetu skolotājiem attīstīt 
savas kompetences un prasmes, lai platformā SMART App spētu izveidot savus uzdevumus. 

Ievads  
SMART-MT projekta intelektuālie rezultāti palīdz skolotājiem attīstīt prasmes un zināšanas par esošajām 
lietotnēm, kuras var izmantot matemātikas un STEAM priekšmetu pasniegšanai. Papildus tiek piedāvāts rīks, 
kas dod iespēju veidot savus uzdevumus un izmantot tos SMART-MT lietotnē. 

Skolotāji, strādājot pārzina savas klases, un darba gaitā rūpējas par uzdevumu daudzveidību, tādēļ bieži 
cenšas izmantot dažādus digitālos rīkus.  Skolotāju radošums nepārtraukti pieaug, un, pateicoties tam, viņi 
spēs radīt interesantus uzdevumus par konkrētām tēmām. 

Tāpēc mēs esam devuši iespēju katram skolotājam izveidot savus uzdevumus Smart lietotnē, izmantojot 
SMART-MT rediģēšanas platformu. Šis ir bezmaksas, unikāls, digitāls rīks, kas ļaus skolotājiem izveidot tēmai 
atbilstošus testus un radošus uzdevumus. 

Instrukcijas par savu uzdevumu veidošanu lietotnē SMART 
1. Lejupielādē lietotni SMART-MT GooglePlay veikalā savā viedierīcē (telefonā vai planšetdatorā)  

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

 
 

2. Reģistrējies SMART EDIT platformā https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/ 
pieskaroties Sign UP. Tas ir bez maksas, un reģistrēšanās prasa tikai dažas minūtes.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart
https://bit.ly/38IVBwn
https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/
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Varat arī reģistrēties, izmantojot viedtālruni. Aplikācijā Smart app dodieties 

uz  sākuma ekrāna labajā augšējā stūrī  un izvēlies Veidotājs . Jums tiks lūgts reģistrēties, lai 
kļūtu par veidotāju.  
Ieteikums - uzdevumu izveidošanai labāk ērtāk ir izvēlēties strādāt ar datoru, nevis mobilo 
tālruni.  
 

Kad esat apstiprināts par veidotāju:  

1. Izvēlieties valodu - angļu, lietuviešu, poļu, latviešu, rumāņu vai grieķu, noklikšķinot uz 
karodziņa Smart EDIT lapas augšējā kreisajā stūrī.  

2. Noklikšķiniet uz Jauns lapas apakšējā kreisajā stūrī, lai pašreizējā sarakstā izveidotu jaunu 
vienumu un sāktu strādāt pie saviem uzdevumiem. (skatīt Attēlu 1) 

Attēls 1 

 

 

3. Uzdevumam, kuru jūs gatavojaties izveidot, ir nosaukums, tips un attēls. Labajā blokā laukā 
“priekšmeta nosaukums” ierakstiet uzdevuma nosaukumu.(attēls 2). 

4. Tad izvēlieties a vienības veidu (uzdevuma veidu) no zemāk esošā  

Vienības veids: 

 ✋ list – izveidot jaunu sarakstu kā jaunu uzdevumu sadaļu noteiktai tēmai, piemēram, 
ĢEOMETRIJA  

✍ solving task – uzdevums, kurā ir jāveic ar aprēķini; 

👍 testing task – tests (arī pašvērtēšanai); 

👈 information – papildus informācija, skaidrojumi, teorija (attēls 2) 
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Attēls 2 

5. Izvēlieties pogu, kuras attēls ✎ un secīgi mainiet priekšmeta aprakstu - nosaukumu, veidu, 

attēlu un/vai  tulkojumu. Jūs variet veidot divu veidu uzdevumus: ✍ solving task vai👍 
testing task. (skatīt attēlu 3) 

 

 

Attēls 3 

Darbs pie uzdevuma satura veidošanas 

6. Ieklikšķiniet laukā (4.attēlā atzīmēts ar 1) lai strādātu pie uzdevuma (priekšmeta) satura.  
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7. Vidējā bloka augšējā laukā ierakstiet uzdevuma formulējumu 
(4.attēlā atzīmēts ar 2) 

8. Aprakstiet katru uzdevuma mainīgo (R1-R7), tad izvēlieties mainīgo, noklikšķinot uz tā, un 
izveidojiet mainīgā aprakstus noteiktos laukos, kas atrodas platformas labajā blokā (4.attēlā 
atzīmēts ar 4). 

 

Picture 4 

 

9.  ✍ Uzdevuma teksts:  aprakstiet mainīgo un mērvienības (lai uzdevuma aprakstā iekļautu 
mērvienības, katras rindas beigās izmantojiet “#”) (skatīt R1, 5.attēlā) 
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Attēls 5 

10. Rindas tips: atveramajā sarakstā izvēlieties mainīgā veidu  

  Ievadīt (enter)  - izvēlieties to, ja esat ievadījis fiksētu skaitli, bet dosiet iespēju 
izglītojamajam to mainīt lietotnē.  

 Ievadīt* (enter *) - lietotnē būs tukšs lauciņš, kurā izglītojamais var pierakstīt savus 
skaitļus. 

  Fiksēts skaitlis (output) – jūs ievadāt fiksētu skaitli (tas paliks nemainīgs, katru reizi, kad 
uzdevums tiks atkārtoti ielādēts. 

 Nejaušs skaitlis no ... līdz (random) – Šī iespēja ļauj ģenerēt nejaušu skaitli starp diviem 
izvēlētajiem skaitļiem. Ievadiet “nejaušs skaitlis no… līdz”. Katru reizi, kad uzdevums tiek 
atsākts, tas mainīsies nejauši.  

*darbība ar rezultātu – šī opcija ļauj regulēt nejaušus skaitļus. Piemēram, ja 
mainīgajam nepieciešami nejauši, bet tikai pāra skaitļi, jūs rakstāt M*2 laukā 
“darbība ar rezultātu”.  Opcija  M – automātiski tiek ģenerēti nejauši skaitļi. (5. 
attēls). 

 vērtība testēšanai – ievadiet rezultātu pārbaudei (ja atbildes vērtība ir nemainīga), vai 
ierakstiet formulu, lai laukā ģenerētu pareizo atbildi “aprēķina izteiksme” (6.attēls) 

 izvēles iespējas (choice verify S) – varat ielikt trīs atbilžu variantus, no kuriem tikai viens 
būs pareizais.  
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Attēls 6 

 

 

Citas iespējas: 
saglabāt – saglabāt veiktās izmaiņas; 

nodzēst (clear) –nodzēst visus aizpildītos 

laukus;  

tests rindai – lai pārbaudītu, vai apraksts un 

rezultāts ir pareizi (skatīt 7.attēlu). 

palīdzība – nepieciešamības gadījumā 

pievienojiet papildus skaidrojumu. Skolēni to 

redzēs lietotnes uzdevumā zem “?” ikonas.  

 

 

Rediģēšanas platformas augšējā labajā stūrī ir vairākas papildu iespējas:  

 

Skaidrojums: 

 

Noklikšķinot uz tā, lai redzētu izveidotās SMART APP 
rediģēšanas platformu. Tas būs piemērs jums. Noklikšķiniet 
vēlreiz, lai atgrieztos iestatījumos.  

 

Noklikšķinot uz tā, redzēsiet  
īsas SMART App izmantoto izstrādes rīku definīcijas*  

 

Izmantojiet šo saiti SMART APP, lai atvērtu savus 
vingrinājumus. Kopīgojiet šo saiti ar saviem skolēniem, to 
atverot, viņi nokļūs pie jūsu uzdevuma SMART App. 
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Izmantojiet, lai nokopētu saiti (skatīt attēlā augstāk) 

 jūsu uzdevumi ir pieejams citiem/ 
skolēniem 

 jūsu uzdevumi nav pieejami citiem/ skolēniem  

 

Īsas SMART App izmantoto izstrādes rīku definīcijas*  
 
Jūsu uzdevumi būs pieejami platformas labajā pusē.  
Jauns - lai izveidotu jaunu uzdevumu pašreizējā sarakstā, 
uzdevumam ir nosaukums, tips un attēls. Uzdevuma nosaukumu var tulkot dažādās valodās. 
Vienības veids: 

✋ list - jauns saraksts kā jaunas noteiktas tēmas uzdevumu sadaļai; 

✍ solving task – uzdevums ar aprēķiniem; 

👍 testing task – tests (arī pašvērtēšanai); 

👈 information – papildus informācija, skaidrojumi, teorija. 
 

Izvēlies ✎ lai nomainītu uzdevuma nosaukumu, tipu, attēlu un/vai tulkojumu. 
 

📱 - šī zīme norāda, kas būs redzams lietotnē; 

💻 - šī zīme norāda, ka informācija ir paredzēta tikai šim rīkam ; 

📖 - šī zīme norāda paskaidrojumus; 
⇣  – šī zīme norāda obligāti aizpildāmos laukus. 
 

Kreisais bloks – rīku pārvaldība ✋; tāda pati pārvaldība būs arī aplikācijā 📱 
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Vidus bloks – saraksta pārvaldība ✋ vārdu tulkošana, ✍ uzdevumu vai 👍 
testu rindas  
Labais bloks - ievadīšanas / rediģēšanas sadaļa 
Smart app:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart  

 

SMART App īsumā uzdevumu izstrādes rīku definīcijas atradīsit zemāk zem  labajā stūrī 
rediģēšanas platformā.  
 

Palīdzībai: izmantojiet pogu “vajadzīga palīdzība” rediģēšanas platformā. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart

