
Aplikacje, które pomogą Ci w nauce – krótki 

przegląd 

 

Nie wszystkie aplikacje na smartfony służą wyłącznie rozrywce. Wiele z 

nich pomaga w organizacji czasu, lepszym planowaniu dnia, a nawet 

nauce. Choć wsparcie ze strony dorosłego to rzecz, której nie da się 

przecenić, warto przyjrzeć się aplikacjom, dzięki którym proces uczenia 

się może być o wiele bardziej efektywny.   

Aplikacje uczą języków 

Umiejętność posługiwania się kilkoma językami to nie tylko dobra inwestycja na przyszłość, ale 

również prawdziwa frajda. Dziś każdy użytkownik smartfona może wspomóc się jedną z licznych 

aplikacji umożliwiających ćwiczenie wybranego języka. Jednym z najbardziej polecanych 

programów jest Fiszkoteka – uczy on efektywnego zapamiętywania nowych słówek w ponad 20 

językach.  

 

Innym sposobem nauki języka za pomocą smartfona są rozmowy bezpośrednie. Aplikacja Memrise, 

poza tradycyjną dawką słówek i gramatyki, przygotuje do egzaminów, nauczy słownictwa 

branżowego oraz umożliwi pogawędkę z native speakerem. Do wyboru dostajemy 5 języków i 

ponad 30 tys. materiałów wideo.  

 
 

 

Z „żywym” rozmówcą skontaktujemy się również za pośrednictwem HelloTalk – aplikacji, której 

społeczność to ponad 10 mln. użytkowników z całego świata! Jest zatem z kim pogadać, co – jak 

wiadomo – najlepiej wpływa na doskonalenie komunikacji w obcym języku. Co więcej, mając po 

drugiej stronie człowieka – nawet jeśli w pogawędce pośredniczy aplikacja – użytkownik jest w 

stanie wyleczyć strach przed rozmową w języku innym niż ojczysty.   

 

Jedną z najprostszych, a przy tym przyjemnych w obsłudze „apek” do nauki języków obcych jest 

Duolingo. Zaletą programu jest gamifikacja nauczania, co czyni go idealnym wyborem dla 

młodszych uczniów.   

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.pl.fiszkoteka.engram&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memrise.android.memrisecompanion&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hellotalk&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=pl


 

Tłumacza Google nie trzeba raczej przedstawiać. Jest to niezastąpione narzędzie w przypadku 

doraźnych problemów z obcojęzycznymi tekstami. Algorytmy wykorzystywane przez aplikację są 

już na tyle zaawansowane, że przekłady całych akapitów nierzadko potrzebują jedynie 

kosmetycznych poprawek (zwłaszcza, jeśli chodzi o język angielski). Aplikacja dostępna jest 

zarówno na Androida, jak i iOS. 

…uczą również matematyki 

W zmaganiach z królową nauk pomoże popularna aplikacja PhotoMath na Androida i iOS. Program 

doskonale radzi sobie z równaniami, funkcjami, potęgowaniem, działaniami na ułamkach, 

przygotowywaniem wykresów, przeliczaniem na procenty, a ponadto odczytuje pismo odręczne! 

Aplikacja przeprowadzi nas przez działania, krok po kroku pokazując, jakimi metodami możemy 

dotrzeć do rozwiązania. Gotowe zadania archiwizowane są na specjalnej stronie, dzięki czemu 

łatwo można je odnaleźć nawet po dłuższym czasie.  

 

W rozwiązywaniu zadań z figurami pomoże aplikacja Geometria, której atutami są przyjazny 

interfejs oraz łatwy dostęp do wzorów i obliczeń. Jednym z najlepszych, a na pewno najbardziej 

zaawansowanym kalkulatorem, jaki stworzono, jest Wolfram Alpha. Poza działaniami typowymi 

dla tego typu urządzeń umożliwia on tworzenie statystyk, rozwiązywanie zadań z chemii, fizyki i 

innych przedmiotów ścisłych.  

Kultura, sztuka i…zabawa 

Uczniów zainteresowanych historią sztuki odsyłamy do Google Arts&Culture – platformy, która 

stanowi potężną kolekcję dzieł sztuki wraz z informacjami na temat ich autorów oraz nurtów, w 

jakich tworzyli. Aplikacja daje również dostęp do biblioteki tekstów naukowych. Co więcej, 

aplikacja zapewnia odrobinę dobrej rozrywki. Wystarczy zrobić selfie aparatem Google 

Arts&Culture, by przekonać się, czy mamy sobowtóra na którymś z historycznych płócien. I 

jeszcze jedno: aplikacja jest całkowicie darmowa. 

Oxford czy Harvard? 

Młody człowiek, który zamierza kontynuować swoją edukację na zachodnich uczelniach, może 

zainteresować się aplikacją edX. Program stworzono ze wsparciem naukowców pracujących na co 

dzień na m.in. Oxfordzie, Harvardzie czy MIT i korporacji takich jak np. Microsoft. Ta niezwykła 

kooperacja pozwoliła na przygotowanie ponad 2000 kursów z wielu dziedzin, wśród których 

możemy wymienić m.in. języki obce, historię, filozofię, programowanie itd. Co istotne, same kursy 

w większości są bezpłatne. Opłata pobierana jest wyłącznie za wystawienie certyfikatu (co nie jest 

obowiązkowe).  

Cała szkoła w smartfonie 

Istnieją również bardziej uniwersalne aplikacje do nauki takie jak np. Brilliant (niestety, nie ma 

jeszcze wersji polskojęzycznej) czy Khan Academy. Umożliwiają one uczestnictwo w e-

korepetycjach z wielu przedmiotów, niezależnie, czy potrzeba nam wiedzy z geografii, historii, 

biologii, chemii, ekonomii czy fizyki. Aplikacje oferują tysiące lekcji wideo uzupełnionych o 

wyczerpujące opisy.  

 

Wszystkie z opisanych aplikacji (poza należącymi do Google’a) występują w wariantach 

bezpłatnych i płatnych, rozszerzonych o dodatkowe funkcje i możliwości.  

 
Źródła: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolfram.android.alpha&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.cultural&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.edx.mobile&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.brilliant.android&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android&hl=pl
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