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SMART Notebook® 15.1 aplikacja do wspólnej
nauki  samouczek

Zobacz nowe i ulepszone funkcje oraz zapoznaj się
krótkimi poradami na rozpoczęcie pracy z programem.
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Nowości SMART Notebook 15.1

Co nowego
• Mechanizm tworzenia ćwiczeń lekcyjnych (LAB) 
więcej ekscytujących aktywności!

Co udoskonalono
• SMART Ink 3.1 
– nowy dynamiczny pasek narzędzi,
– ulubione właściwości piór,
– zmiany ustawień aplikacji SMART Ink.
SMART Ink 3.1 są dostępne tylko po podłączeniu
* Funkcje
do interaktywnego wyświetlacza SMART.
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Nowości NB 15.1: więcej aktywności LAB
Mechanizm tworzenia ćwiczeń lekcyjnych (LAB)  aktywności
Jeśli do tej pory nie korzystałeś z aktywności LAB, przejdź do strony 7, aby
dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do LAB i dodać aktywność do pliku NB.

Nowe aktywności!
Wykrzycz to!
Uczniowie mogą umieszczać słowa i
obrazy za pomocą urządzeń mobilnych
do treści lekcji wyświetlanej na tablicy
interaktywnej. Przejdź do następnej
strony po więcej szczegółów!

Wypełnij puste miejsca
Uczniowie mogą przeciągać i
upuszczać brakujące słowa w
celu uzupełnienia zdań oraz
identyfikacji części mowy.

Dopasuj je!
Uczniowie mogą dopasować elementy
z jednej strony tablicy z elementami
na drugiej stronie za pomocą
przeciągania i upuszczania.

Ustal kolejność
Uczniowie mogą rozwiązywać
zadania polegające na
porządkowaniu kolejności
elementów, zdarzeń, pojęć, dat itp.
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Co nowego: więcej o aktywności Wykrzycz to!
Dodawanie aktywności Wykrzycz to!
1. Kliknij na ikonę Mechanizm tworzenia ćwiczeń lekcyjnych.
2. Zlokalizuj Wykrzycz to! , a następnie naciśnij przycisk Dodaj to
ćwiczenie .
3. Wybierz szablon i temat, który chcesz użyć.
4. Jeżeli wybrałeś szablon Według kategorii , możesz zmienić ich
nazwy.
5. Wskaż rodzaj akceptowanych wypowiedzi (tekst lub obrazy) oraz
określ maksymalną ich liczbę na jeno urządzenie. Zaznacz opcję
wyświetlanie nazw uczestników przy ich wypowiedziach.
6. Możesz wybrać opcjonalne element gry w razie potrzeby, a
następnie naciśnij przycisk Zakończ .

Uruchamianie aktywności Wykrzycz to!
1. Naciśnij Uruchom ćwiczenie . Ikona aktywności zmieni kolor na
zielony. Zauważ, że zostanie wyświetlony adres URL i
wygenerowany nr ID aktywności.
2. Skieruj uczniów na stronę classlab.com i poproś ich, aby
wprowadzili numer ID i wpisali swoje imiona, a następnie
nacisnęli Join the Activity. Są oni teraz połączeni z aktywnością i
ich nazwy pojawiły się na liście. Wprowadzone przez nich
wypowiedzi będą się wyświetlać na obszarze LAB.
3. Naciśnij przycisk Koniec , aby zatrzymać ćwiczenie.
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Co nowego: SMART Ink 3.1
Aktywny pasek narzędzi
Po podniesieniu/wybraniu pióra w interaktywnym produkcie SMART pojawi się nowy pasek
narzędzi, który zmienia się w zależności od wyboru rodzaju narzędzia. Użyj go w dowolnej aplikacji
na komputerze, aby przełączać opcje piór podczas pisania lub rysowania cyfrowym atramentem.

SMART Ink narzędzia okna
Użyj narzędzi okna SMART Ink, aby zapisać lub usunąć adnotacje dokonane w oknie każdej aplikacji.

SMART Ink ulubione pióra
Zapisz swoje ulubione właściwości piór, takie jak kolor, grubość lub styl cyfrowego atramentu.

Dotykowe narzędzia atramentu SMART
Podłącz komputer do interaktywnego produktu SMART, który obsługuje
rozpoznawanie dotykowe i korzystaj z narzędzia SMART Touch Inking Tool do pisania
lub rysowania palcem.

Ustawienia SMART Ink
 Włącz lub wyłącz wtyczkę SMART Ink do programu PowerPoint.
 Pokazywanie lub ukrywanie paska narzędzi SMART Ink w PowerPoint w trybie prezentacji.
 Użyj kartę Rozwiązywanie problemów, aby sprawdzić, czy składowe usługi SMART Ink są
zainstalowane i działają prawidłowo. Skorzystaj z podpowiedzi jak uruchomić ewentualne
brakujące komponenty.
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Nowości SMART Notebook 15.0

Co nowego:
• mechanizm tworzenia
ćwiczeń lekcyjnych
• odwzorowywanie pojęć

Co poprawiono:
• kształty i funkcje wielokątów
• wydajność wbudowanej
przeglądarki internetowej
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Co nowego: Ćwiczenia lekcyjne
Lesson Activity Builder (LAB)
Dostęp do LAB
Kliknij Wstaw i
wybierz
Ćwiczenie
lekcyjne...

LUB

Kliknij na ikonę
Mechanizm tworzenia
ćwiczeń lekcyjnych

Dodawanie LAB do strony Notebooka
1. Przewinąć listę dostępnych działań, a następnie
wybierz Dodaj to ćwiczenie .
2. Wybierz jedną z propozycji wyglądu ćwiczenia
Dodaj to ćwiczenie .
3. Dodaj zawartość do pól z treścią, a następnie
naciśnij przycisk Dalej .
4. Dodaj element gry (opcjonalnie), a następnie wybierz przycisk Zakończ , aby dodać
aktywność na stronie..

• Naciśnij
• Naciśnij

, aby rozpocząć ćwiczenie od początku.
, aby zmienić szczegóły lub zawartość ćwiczenia.
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Co nowego: Odwzorowywanie pojęć
Dostęp do Odwzorowywania pojęć (Concept Mapping)
Kliknij w Dodatki lub wybierz
Odwzorowywanie pojęć
, aby utworzyć
pierwszy węzeł.

Tworzenie mapy myśli
• Kliknij + aby dodać węzeł.
• Kliknij dwukrotnie wewnątrz prostokąta, aby
dodać szczegóły.

Wskazówka
Używaj cyfrowego atramentu lub
obrazów podczas tworzenia
zawartości węzła w Twojej mapie
myśli. Pisz lub rysuj na stronie,
jeżeli narysujesz okrąg wokół
adnotacji stworzy się nowy węzeł,
a następnie będziesz mógł go
połączyć z innym węzłem za
pomocą narysowanej kreski.
Dodaj obraz na stronę, obrysuj go
wokół, aby utworzyć węzeł.
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Co zostało ulepszone: dodano funkcję kształty
i wielokąty
Dostęp do wielokątów i funkcji kształtów
• Wielokąty nieregularne:
Narzędzia

wybierz Nieregularne wielokąty w menu

• Narzędzie wielokątów : kliknij Regularne wielokąty
• Podziel kształt (kształty koło, prostokąt i kwadrat)
1. Wybierz obiekt  kliknij na nim.
2. Kliknij
, aby otworzyć menu kontekstowe.
3. Wskaż polecenie Podziel kształt .
4. Wybierz na ile części podzielić kształt i kliknij
OK.
• Pokaż/Ukryj Linie, Kąty, Długość boków
1. Wybierz obiekt  kliknij na nim.
2. Kliknij
, aby otworzyć menu
kontekstowe.
3. Wskaż wybrane polecenie
Pokaż/Ukryj .

na pasku
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Co zostało ulepszone: Funkcje Przeglądarki
internetowej
Poprawiona wydajność Przeglądarki internetowej szczególnie w zakresie
serwisu YouTube i prezentacji w programie GeoGebra.
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Przegląd interfejsu użytkownika: Pasek narzędzi
SMART Document camera
Narzędzia pomiarowe
SMART Exchange

Dodaj, usuń
stronę

Opcje
widoku

Dodatki

Mechanizm
tworzenia
ćwiczeń
lekcyjnych (LAB)

kliknij aby
rozwinąć

Kształty
Regularne wielokąty
Wybierz
Wypełnij

Narzędzia:
kliknij aby
rozwinąć
opcje

Gumka

Pióra Tekst Line

Cień
ekranu

Wstaw równanie

Wstaw mapę myśli
Wstaw GeoGebra

Dostosuj pasek narzędzi
Przesuń pasek
narzędzi na górę lub
dół okna.
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Przegląd interfejsu użytkownika: Zakładki
Sortownik stron: Oglądaj, sortuj i zarządzaj poprzez
miniatury wszystkich stron w pliku.
Galeria : Szukaj i wstawiaj ilustracje, tła, motywy,
multimedia, plik i strony aplikacji SMART Notebook

Załączniki : Wstaw do swojego pliku SMART Notebooka
załączniki (pliki, linki).
Właściwości : Zobacz i zmieniaj kolory, style i inne opcje
wybranych obiektów.
Dodatki : Zobacz i używaj dodatkowych aplikacji w programie
SMART Notebook
Naciśnij, aby przesunąć pasek Zakładek na lewą lub
prawą stronę.

Przechodzenie do poprzedniej lub
następnej strony.
Dodaj stronę, usuń aktualną stronę.
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Tworzenie i zarządzanie: plikami .notebook
Tworzenie pliku

Automatyczny
zapis pliku

Drukowanie pliku

Uruchomienie programu
SMART Notebook
automatycznie utworzy
nowy czysty
plik .notebook

LUB wybierz Plik > Nowy
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Tworzenie i zarządzanie: Strony
Porady dotyczące elementów menu
Wstaw pustą stronę: Dodaje pustą stronę po aktywnej

Sortownik
stron
kliknij

Notatka : można użyć również Dodaj stronę .
Zmień nazwę strony: Kliknij dwukrotnie na miniaturę
strony, aby zmienić jej nazwę
Resetuj stronę: Przywróć stronę do stanu z jej ostatniego
zapisu na dysku
Sklonuj stronę: Stwórz identyczną kopię aktywnej strony
(aktywna strona to ta, która jest wyświetlana w obszarze
roboczym)
Wklej: Wklej stronę, którą uprzednio wyciąłeś lub
skopiowałeś, po aktywnej stronie
Zasłona ekranu: Zasłoń stronę przesłoną, którą możesz
dowolnie odsłaniać/zasłaniać chwytając za

Inne porady

Dodaj stronę do galerii: Umieszcza kopię aktywnej strony
w Galerii > Pliki i strony programu SMART Notebook

Zmiana kolejności stron: Złap miniaturę strony i upuść ją w nowe, pożądane miejsce (zobaczysz
niebieską linie pomiędzy miniaturami stron podpowiadające miejsce upuszczenia).
Rozszerz stronę: Wybierz Widok > Rozszerz stronę i zaznacz Włączone, aby móc rozszerzać obszar
strony w dół. (Wybierz Widok > Powiększenie jeżeli chcesz zobaczyć Całą stronę lub zmienić na inny
rodzaj ujęcia okna.)
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Tworzenie i zarządzenie zawartością: Tabele
i narzędzia
Tabele

Narzędzia

Kliknij ikonę Tabela,
przesuń kursor nad
siatką, aby zaznaczyć
liczbę kolumn i wierszy,
Wybierz : Kliknij ikonę
a następnie dotknij
Wybierz następnie
ekranu lub kliknij lewym
wybierz dowolny obiekt
przyciskiem myszy, aby
na stronie, aby wybrać i
utworzyć tabelę na
zarządzać nim.
stronie.
Kliknij na innych przyciskach narzędzi, aby wyświetlić ich wszystkie dostępne opcje dla nowo
tworzonej zawartości.

Kształty

Tekst

Linie

Regularne
wielokąty

Gumka

Wypełnij
﴾dla zamkniętych kształtów﴿
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Tworzenie i zarządzanie zawartością: Pióra
Narzędzia (c.d.)
Pióra  porady praktyczne
Magiczne pióro: Rób notatki, które zanikają po kilku sekundach
Pióro rozpoznające kształty: Narysuj prostą figurę geometryczną, a program
automatycznie spróbuje ją rozpoznać i udoskonalić
Pióro kreatywne: Wybierz to pióro i wejdź do zakładki Właściwości
. Wskaż
Użyj niestandardowego obrazu stempla , a potem Przeglądaj w celu wybrania
swojego pliku obrazu z dysku.
Pióro tekstowe: Rób notatki, które przekształcają się automatycznie na
tekst maszynowy. Edytuj gotowy tekst za pomocą znaków edytorskich.
Usuwanie
Wstawianie
tekstu

Wstawianie
spacji
Zmiana tekstu
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Dodawanie treści: Zintegrowane i zewnętrzne
funkcje
Zakładka Załączniki

Zakładka Galeria

• Wstaw kopię pliku z
dysku
• Wstaw hiperłącze
• Wstaw skrót do pliku

Zakładka Dodatki
Menadżer dodatków

• Zasadnicze Składniki
Galerii : Dostęp do
tysiąca ilustracji
• Lesson Activity Toolkit:
Aktywności, gry i wiele
przykładów
• SMART Exchange:
Gotowe lekcje i inne
treści do przygotowania
zajęć

Menu Wstaw
• Użyj Ćwiczenia
lekcyjne (LAB)
• Dodaj plik z
dźwiękiem (Dźwięk )
• Użyj Narzędzia
pomiarowe
• Wstaw Przeglądarkę
internetową
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Zarządzanie: Obiekty
Obracanie obiektu
Menu podręczne
obiektu
Zmiana wielkości
obiektu

Rodzaje obiektów
Kształty, wielokąty, tekst, obrazy, tabele, linki itd.

Wybór obiektu
Kliknij ikonę
wybrać.

, a następnie dotknij dowolny obiekt na stronie, aby go

Zarządzanie obiektami
• Uchwyt obrotu: Obrót obiektu
• Menu podręczne: Polecenia
dotyczące obiektu
• Uchwyt zmiany rozmiaru: Zmiana
rozmiaru obiektu

Menu podręczne > Polecenia
• Pokaż / Ukryj wierzchołki, kąty wewnętrzne i
długości : Użyj tych opcji do pewnych kształtów
i wielokątów
• Podziel kształt : podziel okręgi, kwadraty i
prostokąty na równe części dla ilustracji pojęcia
ułamków
• Zablokuj: Użyj, aby unieruchomić obiekt,
ograniczyć lub zapobiec jego modyfikacji,
przemieszczaniu lub obracaniu
• Połącz z narzędziem : dotknięcie obiektu
odwołuje się do pióra, gumki lub narzędzia
Wybierz
• Dźwięk : Dodaj plik MP3 do obiektu
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Użyj narzędzi do prowadzenia prezentacji w klasie
Cień ekranu: Kliknij Pokaż/ukryj cień ekranu

na pasku narzędzi, aby zakryć cieniem aktywną

stronę
Za pomocą uchwytów

możesz przesuwać cień zasłaniając lub odsłaniając zawartość strony.

Magiczne pióro : Kliknij Pióra

, i z pośród typów piór wybierz Magiczne pióro
• Narysuj kwadrat lub prostokąt na ekranie, aby otworzyć Lupę .
• Narysuj koło lub owal na ekranie, aby otworzyć Reflektor .

.

Pióro tekstowe : Kliknij Pióra

, i z pośród typów piór wybierz Pióro tekstowe
.
Pisz notatki, które automatycznie będą konwertowane na tekst maszynowy podczas pracy
bez dotykania klawiatury. (więcej szczegółów)

Połącz z narzędziem : Kliknij Połącz z narzędziem w menu podręcznym.
Funkcja może odwołać się do narzędzi Wybierz , Pióro i Gumka Odwołuje, aby utworzyć
narzędzie niestandardowe, które można umieścić w dowolnym miejscu na stronie.

SMART Blocks : Kliknij Dodatki

, a potem SMART Blocks
.
Przeciągnij i upuść SMART Block do swojej strony, pisz liczby Piórem
kreską z SMART Block .

Narzędzia pomiarowe: Kliknij Narzędzia pomiarowe
stronę.

i połącz je

, aby wstawić linijkę, kątomierz, cyrkiel na
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Gesty
Kliknij przycisk, aby wyświetlić każdy gest

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Wycieranie zapisków z okręgu.
2. Grupowanie obiektów.
3. Pstryknięcie.
4. Obracanie obiektu.

5. Zmiana rozmiaru obiektu.
6. Powiększanie strony.
7. Zmiana strony.
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Zasoby
Strona SMART Support:
Przeglądaj Software products for SMART Notebook, a następnie wybierz wersję, aby otworzyć
stronę wsparcia, która zawiera wiele przydatnych dokumentów:
• Instrukcje
• Podręcznik administratora systemu
• Inne dokumenty uzupełniające

Strona szkoleń SMART Training:
Przeglądaj nazwy produktów i wybierz ikonę SMART Notebook, aby otworzyć zasoby
szkoleniowe. Są to filmy i dokumenty PDF, które przedstawiają podstawowe zastosowania
oprogramowania.
SMART Learning Space to kursy i szkolenia certyfikacyjne online.
(Skorzystaj z linku Sign Up )
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Zasoby w języku polskim do SMART Notebook 15

SMART Notebook 15  playlista na YouTube zawierająca filmy
szkoleniowe i prezentacyjne
Mechanizm tworzenia ćwiczeń lekcyjnych w SMART Notebook 2015
Prezentacja tworzenia ćwiczenia interaktywnego za pomocą narzędzia "Mechanizm
tworzenia ćwiczeń lekcyjnych" dostępnego w oprogramowaniu SMART Notebook
2015.

www.tablice.net.pl

