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PRZEWODNIK - Jak stworzyć własny zestaw ćwiczeń 
 

Przewodnik ma na celu pomóc nauczycielom matematyki i innych przedmiotów STEAM 
w rozwijaniu ich kompetencji i umiejętności w zakresie wykorzystania platformy edukacyjnej do 
tworzenia własnych ćwiczeń w aplikacji SMART. 
 

Wprowadzenie  
Rezultaty projektu SMART-MT pomagają nauczycielom rozwijać kompetencje i poszerzać wiedzę 
związaną z istniejącymi aplikacjami do nauczania przedmiotów matematycznych i STEAM. 
Dodatkowo stanowią narzędzie do tworzenia i wykorzystywania własnych ćwiczeń w aplikacji 
SMART-MT.     

Nauczyciele, którzy dobrze znają swoją klasę, dbają o jej wszechstronność i używają różnych 
narzędzi cyfrowych podczas zajęć. Dzięki temu wśród nauczycieli wzrasta kreatywność oraz 
zwiększa się liczba dobrych pomysłów na ciekawe ćwiczenia na dany temat.  

Dlatego też, stworzyliśmy nauczycielom możliwość tworzenia własnych ćwiczeń i zadań w aplikacji 

SMART, za pomocą platformy do edycji SMART- MT. Jest to unikalne, bezpłatne narzędzie cyfrowe 

dla wszystkich nauczycieli, które umożliwia tworzenie quizów i kreatywnych ćwiczeń w aplikacji. 

 

Instrukcje dotyczące tworzenia własnych ćwiczeń w aplikacji SMART 

1. Pobierz aplikację SMART-MT na swój smartfon w sklepie GooglePlay 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart lub https://bit.ly/38IVBwn 

 
 

2. Zarejestruj się na Platformie SMART EDIT https://smart-math-teacher.firebaseapp.com/ 
klikając na Zapisz się. Rejestracja jest darmowa i zajmie tylko kilka minut. 
 

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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Możesz również zarejestrować się w aplikacji Smart na telefonie komórkowym. W aplikacji 

Smart przejdź do Opcji  w prawym górnym rogu ekranu głównego, następnie wybierz 
opcję Twórca. Zostaniesz poproszony o zarejestrowanie się, aby skorzystać z tej opcji. 
Przy tworzeniu ćwiczeń rekomendujemy użycie komputera zamiast telefonu komórkowego. 
 

Gdy już przejdziesz na stronę twórcy:  

3. Wybierz język – angielski, litewski, polski, łotewski, rumuński lub grecki, klikając na flagę 
obok Smart EDIT w lewym górnym rogu strony.  

4. Kliknij na polecenie Nowy w lewym dolnym rogu strony, aby utworzyć nową pozycję na 
aktualnej liście i rozpocząć prace nad swoimi ćwiczeniami (obraz 1) 

 

 

 

Obraz 1 
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5. Przy tworzeniu obiektu, będziesz musiał podać nazwę, typ i obraz. Nazwę obiektu wpisz 
w pole “Nazwa obiektu” po prawej stronie (obraz 2). 

6. Następnie wybierz Typ przedmiotu który chcesz utworzyć: 

Typ przedmiotu: 

 ✋ list – aby utworzyć nową listę dla danego tematu, np. GEOMETRIA. 

✍ solving task – zadanie z obliczeniami do nauki; 

👍 testing task – quiz do samooceny;  

👈 information – dodatkowe informacje, wyjaśnienia, teoria (zobacz obraz 2) 

 

Obraz 2 

7. Aby zmienić opis obiektu kliknij na ikonę: ✎ - po kliknięciu możesz zmienić nazwę, typ, 

zdjęcie i/lub tłumaczenia. Możesz utworzyć dwa rodzaje zadań: ✍ zadania z 

obliczeniami lub 👍 zadania testowe. (zobacz obraz 3) 
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Obraz 3 

Praca nad zawartością ćwiczeń 

8. Kliknij na pole zadania (obraz 4) aby zacząć pracować nad treścią ćwiczenia (przedmiotu). 

9. Zapisz tekst zadania w górnym polu środkowego bloku (obraz 2) 

10. Opisz każdą zmienną w ćwiczeniu (R1-R7)– wybierz zmienną klikając na nią i opisz ją 
w odpowiednich polach w prawym bloku platformy (obraz 4).  

11.  

Obraz 4 
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12.  ✍ Tekst zadania:  Opisz zmienną i jednostki (aby wprowadzić jednostki w opisie 
zadania, użyj „#” na końcu tekstu w każdym wierszu (obraz 5) 

 

 

Obraz 5 

13. Typ wiersza: wybierz typ zmiennej z listy: 

 enter  - wybierz ten typ, jeśli chcesz podać stały numer i chcesz aby uczeń zmienił go 
w aplikacji 

 enter * - w aplikacji będzie wolne miejsce na notatki dla ucznia 

 output – podajesz stałą liczbę dla zmiennej (pozostanie taka sama za każdym razem, 
gdy ćwiczenie zostanie odświeżone) 

 random – opcja ta umożliwia wygenerowanie losowej liczby pomiędzy dwoma 
wybranymi przez Ciebie numerami. Określ “Liczba losowa od …do”. Będzie ona się 
zmieniać losowo za każdym razem, gdy ćwiczenie zostanie ponownie uruchomione.  
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*akcja z wyniku – opcja ta pozwala na regulację losowych numerów. 
Np. Jeśli potrzebujesz losowych parzystych liczb dla zmiennej napisz M*2 
w „akcji z wyniku“. Opcja  M – automatycznie generuje losową liczbę (obraz 5). 

 verify? – wybierz pytania dla zmiennej. Podaj wartość zmiennej, lub zapisz formułę do 
wygenerowania poprawnej odpowiedzi w polu “porównanie ekspresji” (obraz 6) 

 choice verify S – możesz zasugerować maksymalnie trzy formuły lub słowa do wyboru. 
Zaznaczasz jedynie prawidłową odpowiedź. 

 

 

Obraz 6 
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Inne opcje: 
zapisać – aby zapisać ćwiczenie; 

jasny – wyczyść wszystkie pola; 

test rząd – sprawdź czy opis i wynik są 

w porządku (obraz 7). 

wskazówka – aby sformułować podpowiedź dla 

uczniów. Uczniowie znajdą ją w ćwiczeniu pod 

ikoną „?“  

 

 

 

 

 

Kilka dodatkowych opcji w prawym górnym rogu platformy:  

 

Wyjaśnienie: 

 

Kliknij na tę ikonę, aby przejść do platformy edycyjnej w 
aplikacji SMART. Kliknij ponownie, aby powrócić do swoich 
ustawień. 

 

Kliknij aby zobaczyć w skrócie Definicję narzędzi do 
tworzenia ćwiczeń w aplikacji SMART * 

 

Użyj tego linku w aplikacja SMART, aby przejść do swoich 
ćwiczeń. Podziel się tym linkiem z uczniami aby 
udostępnić im ćwiczenia stworzone w aplikacji SMART. 
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Kliknij, aby skopiować link 

 Twoje ćwiczenia są dostępne dla innych 
uczniów 

 Twoje ćwiczenia nie są dostępne dla innych 
uczniów 

 

Narzędzie do tworzenia ćwiczeń w aplikacji SMART skrócona definicja * 
 
Lista Twoich ćwiczeń będzie dostępna po prawej stronie aplikacji. 
Nowy – utwórz nową pozycję na aktualnej liście 
Obiekt posiada nazwę, typ i zdjęcie. Nazwa obiektu może być tłumaczona na różne języki. 
 
Typ obiektu: 

✋ list – Nowa lista; 

✍ solving task – zadanie z obliczeniami do nauki; 

👍 testing task – quiz do samooceny; 

👈 information – dodatkowe informacje, wyjaśnienia, teoria. 
 

Wybierz ✎ aby zmienić nazwę obiektu, jego typ, zdjęcie i/lub tłumaczenia. 
 

📱 – obiekty, które będą widoczne w aplikacji 

💻 – informacja będzie dostępna tylko dla tego narzędzia 

📖 - wyjaśnienia 
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⇣  – pole wymagane 
 

Lewy blok – Nawigacja po obiektach ✋; taka sama nawigacja jest w aplikacji 📱 

Środkowy blok – Nawigacja po elementach listy ✋ nazwa tłumaczeń, ✍ zadania lub 👍 quizy 
Prawy blok – wprowadzanie/edycja bloku 
Aplikacja Smart :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart  

 

Narzędzie do tworzenia ćwiczeń SMART – Ogólne zagadnienia i definicje można znaleźć 

w prawym górnym rogu platformy  . 
 

Pomoc: użyj przycisku “Potrzebuje pomocy” na platformie. 

  

Smart%20
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart

