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Informacje wstępne
Serdecznie witamy w gronie użytkowników programu SuperMemo UX i dziękujemy za wybór naszego
produktu.
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter uniwersalny i dotyczą wszystkich kursów
dostępnych wraz z programem SuperMemo UX. Sposób obsługi programu, zasady nauki i rodzaje ćwiczeń
omawiamy poniżej na przykładzie kursu Angielski. No problem!+. Specjalne opcje programu dostępne w
kursach do nauki słownictwa z serii System Intensywnej Nauki Słownictwa omawiane są na
przykładzie kursów Extreme English do nauki słownictwa angielskiego.
Rzeczywisty wygląd ekranów programu może się nieznacznie różnić od przedstawionych w instrukcji.
Wszelkie znaki handlowe użyte w tej instrukcji należą do swoich prawowitych właścicieli.
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Instalacja programu
Po umieszczeniu płyty instalacyjnej SuperMemo UX w napędzie CD-ROM program instalacyjny uruchomi się
automatycznie. Jeżeli jednak w Twojej konfiguracji komputera wyłączone jest automatyczne uruchamianie
płyty włożonej do napędu CD-ROM, instalacja nie uruchomi się sama. W takim przypadku uruchom plik
autorun.exe znajdujący się na płycie.
Po uruchomieniu programu startowego pojawi się okno dialogowe pozwalające na rozpoczęcie instalacji. Po
kliknięciu Zainstaluj instalator sprawdza, czy w systemie zainstalowane jest już środowisko konieczne do
działania programu SuperMemo UX. Środowisko to tworzą następujące programy: Internet Explorer w wersji
6.0 lub wyższej, Windows Installer w wersji 3.0, Windows Media Player w wersji 9.0 lub nowszej, .NET
Framework w wersji 2.0. W przypadku braku któregokolwiek z tych komponentów środowiska instalator
automatycznie go doinstaluje. Wszystkie te aplikacje są konieczne do działania programu SuperMemo UX.
Ich instalacja może zająć kilkanaście minut (w zależności od szybkości komputera) i wymaga maksymalnie
300 MB wolnego miejsca na dysku twardym.
Po pomyślnym zainstalowaniu środowiska rozpoczyna się instalacja samego programu SuperMemo UX
i kursu. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się w oknie dialogowym. Możesz określić, czy kurs
ma być zainstalowany w całości na dysku twardym komputera, czy też doczytywany z płyty podczas nauki.
Wielkość instalacji zależy od objętości kursu i wybranego sposobu instalacji – może zająć nawet do 4 GB na
dysku twardym w przypadku kursów z serii System Intensywnej Nauki Słownictwa, wersja Multi.
Aby odinstalować program SuperMemo UX, wykonaj następujące czynności:
1. w Panelu sterowania wybierz opcję Dodaj lub usuń programy,
2. w oknie dialogowym wskaż program SuperMemo UX,
3. kliknij przycisk Zmień/Usuń...
Minimalne wymagania sprzętowe dla programu to:
•
Windows XP PL, Windows Vista PL lub Windows 7PL,
•
512 MB RAM,
•
napęd CD-ROM,
•
karta dźwiękowa.
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Co to jest SuperMemo UX
SuperMemo to rodzina programów służących do komputerowego wspomagania nauki. Statystycznie, od
pierwszego zapamiętania, prosta informacja, na przykład data, liczba lub słowo z języka obcego, jest
pamiętana nie dłużej niż kilka dni bez ponownego użycia, skojarzenia lub innego rodzaju przypomnienia.
Kolejne przypomnienia wzmacniają obrazy pamięciowe, a więc średnie odstępy pomiędzy powtórkami
niezbędnymi do ich utrzymania w pamięci rosną. Wykorzystując wiedzę o procesach zapamiętywania,
SuperMemo organizuje proces odświeżania informacji, tak aby zminimalizować liczbę powtórek i czas na nie
przeznaczony.
SuperMemo analizuje, jak radzisz sobie z pamiętaniem poszczególnych informacji i wyznacza powtórkę w
dniu, w którym informacja jest bardzo bliska zapomnienia. W rezultacie czas spędzany na nauce i
powtórkach zostaje zminimalizowany.
Podczas powtórek SuperMemo mierzy i analizuje w sposób ciągły poziom retencji, czyli Twojej skuteczności
pamiętania. Odstępy pomiędzy powtórkami są regulowane indywidualnie dla każdej informacji
i dynamicznie, by osiągnąć wymagany poziom retencji.
SuperMemo w wersji UX wyposażono w atrakcyjny, intuicyjny i łatwy w obsłudze i n t e r f e j s użytkownika.
Wszystkie rodzaje ćwiczeń obecnych w dotychczasowej wersji programu zostały na nowo zaimplementowane. Co więcej, dodano n o w e r o d z a j e ć w i c z e ń , przygotowane specjalnie do samodzielnej pracy, oraz
t e r m i n a r z , umożliwiający przejrzystą prezentację planu i postępów w nauce.
SuperMemo UX umożliwia również:
•
zarządzanie wieloma użytkownikami, dzięki czemu z jednej instalacji programu może korzystać
wiele osób bez konieczności kopiowania kursów,
•
naukę wielu kursów jednocześnie,
•
wybieranie materiału do nauki, włączanie i wyłączanie poszczególnych informacji z powtórek,
•
automatyczną aktualizację on-line, obejmującą zarówno sam program, jak i materiał kursu.
SuperMemo UX to narzędzie służące do komputerowego wspomagania nauki. Program ten pozwoli Ci szybko
i skutecznie zapamiętać duże ilości informacji, pod warunkiem, że praca nad materiałem będzie regularna
i systematyczna. Dlatego warto wyznaczyć sobie plan stałej, najlepiej codziennej nauki z SuperMemo UX.
Nawet 10-15 minut dziennie spędzone z programem przyniesie Ci wiele satysfakcji, której źródłem będą
uzyskane w nauce efekty. Trwale zapamiętasz reguły gramatyczne poprzez przykłady ich praktycznego
zastosowania w języku.
Taka metoda została wykorzystana w części ćwiczeniowej kursu. Ćwiczenia, dzięki swej różnorodności
i interaktywnemu charakterowi sprawiają, że nauka z programem SuperMemo UX jest nie tylko owocna,
ale i przyjemna.
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Pierwsze kroki z programem
Aby uruchomić zainstalowany wcześniej program, kliknij ikonę SuperMemo UX w menu Start lub na
pulpicie.
W pierwszej kolejności pojawi się okno wyboru użytkownika. Dzięki temu z programu może korzystać kilka
osób. Jeśli z programu korzysta tylko jedna osoba, wystarczy zaznaczyć opcję Nie pytaj mnie więcej, a
program automatycznie będzie logował ostatniego użytkownika programu.

Przy pierwszym uruchomieniu programu utwórz konto użytkownika, klikając Nowy oraz wypełnij poniższy
formularz. Podaj dowolnie wybrany przez siebie Login (np. imię) i opcjonalnie hasło.

Po zalogowaniu się pojawi się główna strona programu. Na tej stronie prezentowany jest plan sesji nauki.
Tu wyświetlana będzie lista kursów wybranych do nauki wraz z Twoimi postępami w nauce. Możesz tutaj
również zmieniać ustawienia dotyczące poszczególnych kursów.

Następnie wybierz kurs, którego zamierzasz się uczyć. Jeżeli jest to kolejny kurs zainstalowany na danym
komputerze wraz z programem SuperMemo UX, to automatycznie zostanie wyświetlona lista tytułów
zainstalowanych kursów. Wybierz spośród nich ten, z którym chcesz pracować.
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Oczywiście możesz wybrać do nauki wiele kursów. Wszystkie wybrane kursy będą prezentowane podczas
nauki bez potrzeby ręcznego przełączania się między nimi.
Do listy zainstalowanych kursów możesz również później wrócić, klikając opcję dodaj na głównej stronie
programu lub wybierając z menu opcję Kurs / Dodaj...
W górnej części okna wyświetlane są okrągłe przyciski umożliwiające szybki dostęp do najważniejszych opcji
programu.
Kliknij, aby przejść do głównej strony programu z widocznym planem sesji. Zobaczysz listę
zainstalowanych kursów oraz dodatkowe dane takie jak: liczba powtórek, nowych ćwiczeń i utrwaleń
oraz procent przerobionego materiału. Znajdziesz tam również link do okienka ustawień kursu.
Więcej informacji w dziale Ustawienia kursu.
Kliknij, aby uruchomić okno z terminarzem. Możesz tu zobaczyć liczbę powtórek zaplanowanych na
kolejne dni miesiąca. Program wyświetla tam dane dla wszystkich kursów. Możesz wybrać jeden
konkretny tytuł z rozwijanej listy. Przyciskami strzałek umieszczonymi na dole okna przejdziesz do
danych z kolejnego lub poprzedniego miesiąca.

Kliknij, aby otworzyć słownik (w kursach z serii SINS przycisk ten nie jest aktywny). Więcej
informacji w osobnym dziale Dodatkowe opcje: Słownik.
Kliknij, aby zmienić użytkownika kursów. Pojawi się okienko wyboru użytkownika, którego opis
znajdziesz na początku tego rozdziału.
Kliknij, aby przełączyć się w tryb pozwalający na edycję własnych kursów. Edytować możesz tylko i
wyłącznie własne kursy. Szczegółowy opis tej opcji znajdziesz w dziale Tworzenie własnego
kursu.
Kliknij, aby przejść do opcji konfiguracyjnych programu.
Kliknij, aby uruchomić plik pomocy, czyli niniejszą instrukcję.
Kliknij, aby zamknąć program.

Część opcji dostępna jest tylko w kursach z serii Systemu Intensywnej Nauki Słownictwa.
W tym polu możesz wpisać dowolną frazę i wyszukać ją w całym kursie. Każde
wyszukane hasło możesz następnie dodać do zbioru zwanego Moja lista
wyrażeń na nauki. Hasła wybrane przez Ciebie pojawią się jako pierwsze
podczas nauki nowego materiału.
Kliknij, aby przejść do Mojej listy wyrażeń na nauki. Prezentowana jest tu lista wyrażeń, które
samodzielnie wybrałeś do nauki. Możesz tutaj dodawać i usuwać wybrane wyrażenia z Mojej listy
wyrażeń do nauki.
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Pierwsze kroki z kursem
Naukę możesz rozpocząć na 2 sposoby:
•
klikając na stronie głównej programu nazwę kursu wybranego do nauki,
•
klikając przycisk Rozpocznij na panelu nawigacyjnym.
W prawym dolnym rogu umieszczony jest panel nawigacyjny, na którym pojawiać się będą trzy przyciski
służące do nawigacji i nauki. Panel ten możesz przesunąć myszką w dowolne miejsce. Więcej informacji
dotyczących możliwości panelu i jego konfigurowania znajdziesz w dziale Dodatkowe opcje programu:
Panel nawigacyjny.

Poniżej zaprezentowany jest przykładowy proces nauki bazujący na kursie Angielski. No problem!+. Po
rozpoczęciu nauki jako pierwsza wyświetli się strona tytułowa kursu. Kliknij Dalej, aby przejść do pierwszej
strony prezentacyjnej.

Najpierw wysłuchaj i przeczytaj zaprezentowany tekst. Najeżdżając kursorem myszy na poszczególne
akapity, możesz zobaczyć polskie tłumaczenia tekstów. Po zapoznaniu się z prezentowanym materiałem
kliknij Dalej, aby przejść do ćwiczeń związanych z tą partią materiału.
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W programie wbudowany jest mechanizm tłumaczenia wszystkich wyrazów w kursie w menu kontekstowym.
Wystarczy zaznaczyć nieznane słowo i kliknąć prawym przyciskiem myszy. Pojawi się menu rozwijane, w
którym szukany wyraz zostanie pokazany w podstawowej formie wraz z tłumaczeniem. Jeśli klikniesz na
tłumaczenie, otworzy się słowniczek kursu na szukanym wyrazie (np. w kursie z serii No Problem!).

Co więcej, jeśli masz zainstalowany dowolny kurs z serii System Intensywnej Nauki Słownictwa, to w
menu kontekstowym pokazane zostaną dodatkowo wyrazy znalezione w tym kursie. Po kliknięciu na nie
możesz zobaczyć definicję szukanego słowa, jego synonimy i i przykłady użycia, a także posłuchać jego
wymowy. Możesz także dodać ten wyraz do własnej listy słownictwa i uczyć się go niezależnie od kursu –
patrz rozdział Stwórz Swoją Listę wyrażeń do nauki na stronie 17.
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Podstawowe typy ćwiczeń
Jeden z rodzajów ćwiczenia interaktywnego polega na wpisaniu tłumaczenia. Dla ułatwienia zadania
w niektórych kursach podano pierwsze litery wpisywanych wyrazów.

Po wykonaniu ćwiczenia kliknij Sprawdź odpowiedź. Jeśli ćwiczenie wykonałeś poprawnie, Twoja
odpowiedź będzie miała kolor zielony. W przeciwnym razie Twoja odpowiedź będzie miała kolor czerwony,
a poniżej lub obok niej zobaczysz wersję poprawną.
Odpowiedzi udzielone przez Ciebie sprawdzane są w większości
poprawności udzielonej odpowiedzi program sugeruje poprzez
wystawić. Jednak końcowa decyzja w kwestii oceny należy
szczególnie wtedy, gdy popełnisz drobny błąd (np. literówkę).
pomimo że była ona tak naprawdę prawie prawidłowa.

przypadków automatycznie. W zależności od
podświetlenie, jaką ocenę powinieneś sobie
do Ciebie. Możliwość taka jest przydatna
Program oceni taką odpowiedź jako błędną,

Opisany wyżej sposób wyświetlania prawidłowych odpowiedzi dotyczy wszystkich ćwiczeń z wyjątkiem zadań
typu „pytanie - odpowiedź”. W tym przypadku wykonanie ćwiczenia polega na udzieleniu odpowiedzi na głos
lub w myślach. Prawidłowa (lub przykładowa) odpowiedź wyświetlana jest pod pytaniem. „Pytanieodpowiedź” jest podstawowym ćwiczeniem w kursach z serii System Intensywnej Nauki Słownictwa.
Więcej szczegółów o tym, jak dodać inne rodzaje ćwiczeń w takim kursie , znajduje się w rozdziale Nauka z
kursami z serii System Intensywnej Nauki Słownictwa .
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Program oceni Twoją odpowiedź, podświetlając na biało jedną z trzech opcji: Nie wiem, Prawie lub
Wiem. Końcowa decyzja należy jednak do Ciebie. Sam zdecyduj, jaka należy Ci się ocena, klikając
w odpowiedni przycisk.

Pamiętaj, że od oceny wystawionej poszczególnym ćwiczeniom zależy, kiedy pojawią się one ponownie
w powtórkach! Jeśli więc popełniłeś błąd w ćwiczeniu lub Twoja odpowiedź jest daleka od proponowanej
przez program i uważasz, że nie znasz jeszcze danego materiału, wybierz Nie wiem lub Prawie. Ćwiczenia
ocenione w ten sposób wchodzą automatycznie w cykl utrwaleń. Będziesz więc miał szansę na ponowne
przerobienie zawartych w nich treści jeszcze w ramach tej samej sesji nauki. Ćwiczenia, które ocenisz jako
Wiem, nie są włączane w cykl utrwaleń. Możesz się z nimi jednak spotkać w ramach powtórek
przygotowanych przez SuperMemo UX na następne dni.
Po wystawieniu oceny automatycznie wyświetli się następne ćwiczenie – i tak kolejno, aż wyczerpana
zostanie pula zadań na daną sesję nauki. Jeśli wśród przerobionych w danej sesji ćwiczeń znalazły się takie,
które oceniłeś jako Nie wiem lub Prawie, program pozwoli Ci wykonać je jeszcze raz, kiedy przejdzie do
cyklu utrwaleń. Również tym razem możesz ocenić swoją odpowiedź, jednak – ponieważ jest to już drugi
kontakt z danym ćwiczeniem – masz do dyspozycji tylko dwie oceny: Nie wiem i Wiem.

Ćwiczenia są utrwalane w ramach danej sesji i prezentowane tak długo, aż zdecydujesz, że znasz zawarty
w nich materiał.
Gdy wykonasz dzienną porcję ćwiczeń i utrwalisz wiedzę, program zakończy sesję nauki i przejdzie do
głównego ekranu. Aby kontynuować naukę i wykonywanie zadań z następnej puli, kliknij Rozpocznij lub
zaznacz nazwę kursu, którego naukę chcesz kontynuować. Jeśli chcesz zakończyć naukę w danym dniu
i wyjść z programu, wybierz Zakończ.
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Pozostałe typy ćwiczeń
W programie SuperMemo UX powtarzającym się często ćwiczeniem jest „test wyboru”. W ćwiczeniu tego
typu program zasugeruje Ci kilka odpowiedzi. Wybierz poprzez kliknięcie tę, która Twoim zdaniem jest
poprawna.

Następnie Sprawdź odpowiedź. Program zweryfikuje Twoją decyzję, tzn. na zielono zaznaczy prawidłową
odpowiedź, a na czerwono tę, którą błędnie zaznaczyłeś (o ile popełniłeś błąd).

W niektórych testach wyboru możliwych jest kilka poprawnych odpowiedzi. Ikony oznaczające warianty
wyboru mają wówczas kształt kwadratu
, który po kliknięciu wygląda tak:
. Jeżeli ikona jest okręgiem
, oznacza to, że możesz udzielić tylko jednej odpowiedzi. Wygląd ikony po Twoim kliknięciu zmienia się
następująco: .
Po wykonaniu zadania oceń się, klikając przycisk podświetlony przez program lub inny, jeżeli nie zgadzasz się
z sugerowaną oceną.
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Podobnym ćwiczeniem do testu wyboru jest lista rozwijana. Wybierasz w nim jedną odpowiedź spośród kilku
sugerowanych. Sugerowane odpowiedzi zobaczysz, klikając ikonkę strzałki .

Program uzupełni zdanie wybraną przez Ciebie odpowiedzią.
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Po kliknięciu Sprawdź odpowiedź zorientujesz się po kolorze odpowiedzi, czy Twój wybór był prawidłowy.

Jak zwykle w SuperMemo UX powinieneś ocenić swoją wiedzę. Przycisk Sprawdź odpowiedź zamienia się
w trzy przyciski ocen. Sugerowana przez program nota jest podświetlona. Po wybraniu przez Ciebie oceny
program przejdzie automatycznie do kolejnego ćwiczenia.

W następnym typie ćwiczeń Twoim zadaniem jest dopasowanie wylistowanych elementów do kategorii lub
luk w tekście. Po „przeciągnięciu” elementu do wybranego przez Ciebie miejsca w tekście pojawi się w jego
sąsiedztwie strzałka . Pozwala ona na usunięcie błędnie umiejscowionej odpowiedzi. Strzałki są widoczne
do momentu kliknięcia przycisku Sprawdź odpowiedź.
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Po kliknięciu Sprawdź odpowiedź program wykona polecenie, kolorując odpowiedzi w zależności od ich
poprawności.

W kursach spotkasz się również z ćwiczeniami, w których zostaniesz poproszony o ułożenie podanych
elementów w prawidłowej kolejności. Elementy, które można przesuwać, otoczone są ramką. Po zakończeniu
zadania kliknij Sprawdź odpowiedź.
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Program wyświetli poprawną odpowiedź na zielono. Jeżeli Twoja odpowiedź była błędna, program zaznaczy
ją na czerwono i poniżej wyświetli poprawne rozwiązanie. Jak zwykle powinieneś ocenić poprawność
wykonania przez Ciebie zadania poprzez wybranie odpowiedniej oceny.

Przegląd różnych typów ćwiczeń w SuperMemo UX zamyka ćwiczenie polegające na wyszukiwaniu
i zaznaczaniu w tekście elementu, o którym mowa w poleceniu. Wyraz, nad którym ustawisz kursor myszy,
zmieni kolor, a po kliknięciu go zostanie podkreślony. Powtórne kliknięcie spowoduje anulowanie
podkreślenia. W tym typie ćwiczenia z reguły zaznacza się wiele elementów. Po kliknięciu Sprawdź
odpowiedź program wyświetli na zielono poprawne odpowiedzi, na czerwono – niepoprawne, po czym, po
wystawieniu przez Ciebie oceny, przejdzie do kolejnego ćwiczenia.
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Nauka z kursami z serii System Intensywnej Nauki Słownictwa (SINS)
Podstawowy sposób nauki
Bezpośrednio po zainstalowaniu, słownictwo w kursie uporządkowane są od najczęściej spotykanych i
widoczne w Spisie treści. Domyślnie aktywne są tylko ćwiczenia typu „pytanie-odpowiedź”. Kolejne nowe
słówka wyświetlane są podczas nauki według kolejności w Spisie treści.
Możesz uczyć się tak samo, jak w każdym kursie SuperMemo, czyli według kolejności ustalonej przez
program. W ćwiczeniach „pytanie-odpowiedź” w pytaniu pojawia się tłumaczenie i definicja słowa, część
mowy i zdanie kontekstowe, a także synonimy lub kolokacje (tylko wybrane). Dodatkowo możesz zapoznać
się z polskim tłumaczeniem zdania przykładowego – wystarczy ustawić się na nim kursorem myszy.
Tłumaczenie zarówno wyrażenia, jak i zdania jest szczególnie przydatne, jeśli rozpoczynasz dopiero naukę
języka i treść definicji w języku obcym może być dla Ciebie jeszcze niezrozumiała. Udziel odpowiedzi,
podając słowo, które najlepiej pasuje do prezentowanych informacji. Jeżeli nie znasz jeszcze takiego słowa,
zapoznaj się z odpowiedzią wyświetlaną przez program – w ten sposób się go nauczysz. Po udzieleniu oceny
hasło trafia do powtórek zgodnie z ogólnymi zasadami nauki i zapamiętywania w kursach SuperMemo.

Wybierz Twój własny sposób nauki
W kursach z serii Systemu Intensywnej Nauki Słownictwa możesz mieć wpływ na dobór materiału
i kolejność wprowadzania materiału do nauki oraz rodzaje ćwiczeń.
Jeżeli preferujesz inne rodzaje ćwiczeń lub chciałbyś poznawać materiał w innej kolejności niż domyślna,
skorzystaj z możliwości zmiany ścieżki nauki i włączenia dodatkowych rodzajów ćwiczeń. Wybierając przycisk
, znajdujący się w prawym górnym rogu pola Spis treści, przechodzimy do Ustawień kursu.
Wyświetli się nowe okno, w którym możesz modyfikować ustawienia kursu, w którym właśnie jesteś:
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Można tutaj wybrać:
•
zakres materiału – cały dostępny lub tylko do określonego egzaminu, dostępnego w ramach danego
kursu (opcja wyboru egzaminu jest dostępna wyłącznie w kursach słownictwa angielskiego),
•
kolejność prezentacji materiału, tzw. ścieżka nauki – według tematów, popularności słów w
języku lub w kolejności alfabetycznej,
•
rodzaje ćwiczeń dla każdego wyrażenia, spośród sześciu dostępnych:
✔ Podaj słowo / Say the word / Sag das Wort / Di la palabra – podstawowe ćwiczenie typu „pytanieodpowiedź” , polecane każdemu w celu aktywnego rozbudowywania zasobu słownictwa,
✔ Uzupełnij zdanie / Complete the sentence / Ergänze den Satz / Rellena la frase – ćwiczenie na
uzupełnianie luki w zdaniu, rekomendowane do ćwiczenia słów o trudnej do zapamiętania pisowni
oraz dla osób aktywnie używających języka pisanego, np. do pisania e-maili, gdzie oprócz pisowni
istotna jest również prawidłowa forma,
✔ Wybierz słowo z listy / Choose the correct word / Wähle das passende Wort / Elige la palabra
correcta – ćwiczenie polegające na wyborze odpowiedniego wyrażenia z listy opcji, dla tych,
którym wystarczy bierna znajomość danego słowa, np. do czytania artykułów, słuchania
programów lub oglądania filmów,
✔ Wybierz prawidłową definicję / Choose the correct definition / Wähle die passende Definition /
Elige la definición correcta – ćwiczenie polegające na wyborze odpowiedniej definicji dla danego
wyrażenia, polecane także osobom wykorzystującym bierną znajomość słownictwa,
✔ Wysłuchaj nagrania i podaj słowo / Listen and say / Hör und sag/ Escucha y di – ćwiczenie typu
„pytanie-odpowiedź” oparte na zrozumieniu nagrania dźwiękowego w pytaniu, dla osób, które
zamierzają aktywnie ćwiczyć umiejętność rozumienia ze słuchu, np. dla wyjeżdżających za
granicę,
✔ Wysłuchaj nagrania i wpisz słowo / Listen and complete / Hör und ergänze/ Escucha y rellena –
ćwiczenie na wpisywanie wyrażenia na podstawie definicji prezentowanej w nagraniu
dźwiękowym, rekomendowane tym, dla których perfekcyjna znajomość pisowni oraz umiejętność
rozumienia ze słuchu są istotne, np. dla osób mających częste kontakty zagraniczne, zarówno
bezpośrednie, jak i telefoniczne czy za pomocą poczty elektronicznej.
Wszystkie zmiany zatwierdzasz, klikając przycisk OK. Wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione w spisie
treści kursu oraz podczas nauki. Pamiętaj, że zmiany w Ustawieniach kursu dotyczą całego kursu.
Zakres ćwiczeń możesz również zmieniać indywidualnie dla każdego słówka w trakcie nauki. Aby zmienić
dobór rodzajów ćwiczeń dla danego hasła, podczas nauki kliknij prawym przyciskiem myszy dane hasło na
spisie treści kursu. Pojawi się menu kontekstowe, w którym wybierz opcję Zakres ćwiczeń...

Pokazane powyżej menu kontekstowe zawiera także inne opcje, związane bezpośrednio z danym słowem:
✔ Informacje – wybierz, aby poznać szczegółowe dane na temat nauki danej strony, ocen
przyznawanych podczas nauki i planowanych powtórek,
✔ Resetuj – wybierz tę opcję, jeżeli chcesz usunąć wszystkie informacje o swoich postępach w
nauce danej strony,
✔ Trwale pamiętam – dzięki tej opcji możesz wyłączyć powtórki dla słowa, które dobrze już znasz.

Stwórz swoją listę wyrażeń do nauki
Kiedy poznajesz nowe słowa na zajęciach w szkole, na kursie stacjonarnym,
czytając tekst w obcym języku lub oglądając film, możesz je wyszukać w kursie
poprzez wyszukiwarkę. Każde wyszukane hasło można następnie dodać do zbioru
zwanego Moja lista wyrażeń na nauki. Dzięki temu możesz uczyć się w pierwszej kolejności słówek,
które są dla Ciebie najbardziej przydatne w danej chwili. Hasła wpisane przez Ciebie na Moją listę pojawią
się jako pierwsze podczas nauki nowego materiału. Podczas nauki możesz dla każdego słowa wybrać rodzaje
ćwiczeń w menu kontekstowym, które opisano powyżej.
Aby sprawdzić, jakie słowa masz aktualnie na liście do nauki, kliknij okrągły przycisk Mojej listy
dostępny na górze ekranu lub przycisk Moja lista w oknie Ustawienia kursu.
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Oprócz szukania słów poprzez wyszukiwarkę, możesz również na ekranie Mojej listy wyrażeń do nauki
przeglądać zawartość danego kursu według różnych parametrów: tematów, poziomów i egzaminów (opcja
wyboru egzaminu jest dostępna wyłącznie w kursach słownictwa angielskiego).
Każdy z tych widoków pozwala na zaznaczanie poszczególnych wyrażeń lub grup wyrażeń i dopisanie ich do
Mojej listy wyrażeń do nauki. Hasła dodane przez Ciebie do Mojej listy pojawią się jako pierwsze
podczas nauki nowego materiału:

•

Wybierając Tematy, przechodzisz do spisu kategorii tematycznych w kursie. Klikając nazwę danej
kategorii, przechodzisz do listy podkategorii, które zawiera, a następnie do poszczególnych
wyrażeń. Klikając dowolne wyrażenie, możesz je dodać do Mojej listy wyrażeń do nauki,
wybierając opcję Dodaj do listy,

•

Widok Poziomy pokazuje wyrażenia w kursie według częstotliwości występowania w języku (od
najpopularniejszych do najrzadszych) i jest szczególnie przydatny, gdy posiadasz więcej niż jeden
poziom kursu z serii System Intensywnej Nauki Słownictwa,

•

Widok Egzaminy pozwala na sortowanie wyrażeń w kursie według danego egzaminu (opcja
wyboru egzaminu jest dostępna wyłącznie w kursach słownictwa angielskiego).

Po wprowadzeniu do nauki wszystkich słówek dodanych przez Ciebie do Mojej listy wyrażeń do nauki, a
przed zakończeniem dzisiejszej sesji nauki, program wyświetla następne przewidziane na dzisiaj słówka,
według aktualnej kolejności prezentacji materiału.
Aby wyjść z widoku listy i wrócić do nauki, kliknij ikonę
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lub naciśnij Esc.

Zapamiętywanie z SuperMemo UX
Codzienną sesję nauki w programie rozpocznij, klikając przycisk Rozpocznij (lub wybierz kurs z listy).
Podczas sesji program przeprowadzi Cię przez następujące etapy nauki:

•

powtórki wyznaczone na bieżący dzień (o ile takie istnieją),

•

zapamiętywanie nowych informacji,

•

utrwalanie ćwiczeń, które w trakcie dzisiejszej nauki uzyskały niskie oceny.

Powtórki wyznaczone na dzisiejszy dzień

Zapamiętywanie nowych informacji

Utrwalanie dzisiejszego materiału

Zapamiętywanie z pomocą programu SuperMemo UX oznacza rozpoczęcie niekończącej się serii powtórek.
Nie obawiaj się jednak, że będziesz spędzał czas na przerabianiu rzeczy dla Ciebie oczywistych. Te po kilku
lub kilkunastu powtórkach będą powtarzane tak rzadko, że właściwie znikną z Twojego planu nauki.
SuperMemo UX organizuje powtórki w taki sposób, aby pytać tylko o te informacje, które w danym dniu
rzeczywiście wymagają odświeżenia, po to, by nie zostały zapomniane. Wywołanie tych powtórek następuje
poprzez naciśnięcie klawisza Rozpocznij (lub wybranie kursu z listy). Dopiero po wykonaniu wszystkich
powtórek przewidzianych na dany dzień program przechodzi do prezentacji nowych stron przeznaczonych do
zapamiętywania. Sesję zamyka etap utrwalania, w którym nieznane lub niezapamiętane informacje z dwóch
poprzednich etapów są prezentowane aż do uzyskania satysfakcjonujących ocen.
Nawet jeżeli w danym dniu nie zamierzasz uczyć się nowego materiału, powinieneś skorzystać z opcji
Rozpocznij, żeby sprawdzić, czy program SuperMemo UX nie wyznaczył Ci powtórek. Ćwiczenia
niepowtórzone kumulują się i po dłuższej przerwie zaległości w powtórkach mogą być trudne do odrobienia.
Odpowiedź na pytanie przypominane przez SuperMemo UX będzie tym trudniejsza, im więcej dni upłynie od
daty powtórki wyznaczonej przez program. Dlatego nieregularna praca z SuperMemo UX jest bardzo
demotywująca.
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Podczas nauki nowego materiału możesz pominąć to, czego nie chcesz
się uczyć albo wrócić do wcześniej wykonywanych ćwiczeń. Wystarczy
wybrać na spisie treści kursu stronę, od której chcesz kontynuować
naukę. Możesz również nawigować pomiędzy stronami, wykorzystując
do tego klawisze PageUp i PageDown (Uwaga: możliwość zmiany
strony jest dostępna tylko i wyłącznie podczas nauki nowego
materiału).
Węzły spisu treści mają różne oznaczenia, które dodatkowo zmieniają
się w trakcie nauki w programie. Strony pomijane podczas nauki są
oznaczane pustą ikonką . Strony przeznaczone do zapamiętywania są
oznaczane
. Po pierwszym przejrzeniu w trybie nauki tytuły ćwiczeń
zmieniają kolor na jasny, co oznacza, że rozpoczął się dla nich cykl
powtórek. Natomiast strony nieprzeznaczone do utrwalania (tzw.
jednorazowe) oznaczone są znakiem , co sygnalizuje, że program nie
będzie ich już więcej prezentował w powtórkach. Możesz do nich
wrócić, przeglądając ponownie treść.
Od momentu wykonania ćwiczenia po raz pierwszy do pierwszej
powtórki zawartego w nim materiału SuperMemo UX wyznacza zwykle
odstęp 2-3 dni. Ten odstęp nie zależy od wystawionej oceny. Ocena
będzie miała decydujący wpływ na długość przerw pomiędzy
następnymi powtórkami. Jeżeli oceny będą pozytywne, to kolejne
powtórki będą coraz rzadsze. Jeżeli oceny będą niskie, to odstęp
między powtórkami będzie bardzo krótki i ćwiczenia te zaliczone
zostaną do utrwaleń jeszcze pod koniec danej sesji.
SuperMemo UX wyświetla w lewym górnym rogu ekranu plan nauki, czyli okno z danymi o kursie,
ćwiczeniach i powtórkach. Dane te zmieniają się w trakcie nauki.

W powyższym przykładzie:

•

0 - informuje o liczbie ćwiczeń z poprzednich lekcji, od wykonania których rozpoczniesz kolejną
sesję nauki,

•

10 - oznacza liczbę stron do przerobienia podczas bieżącej sesji, w tym:

•

3 - informuje o liczbie ćwiczeń zaliczonych do etapu utrwalania (do utrwalania przechodzą
wszystkie ćwiczenia, które otrzymały ocenę Nie wiem lub Prawie).

•

7 - oznacza liczbę nowych ćwiczeń zaplanowanych na dzisiaj.

Plan nauki sygnalizuje również, na jakim etapie nauki aktualnie jesteś. Możesz oczywiście przejść do innego
etapu nauki (lub w ogóle innego kursu), klikając odpowiedni wpis w planie nauki.
Jeśli podczas nauki nowego materiału, zmieniając stronę kursu, trafisz na stronę, która już została wcześniej
przerobiona / nauczona, program przełączy się w tryb przeglądania (sygnalizowany odpowiednio na planie
nauki). Z trybu przeglądania możesz powrócić do nauki, korzystając z opcji Nauka na panelu nawigacyjnym
lub po prostu klikając inny etap bezpośrednio na planie nauki.
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Słuchanie nagrań oraz funkcja analizy mowy
Kursy językowe bazujące na programie SuperMemo UX wykorzystują wbudowany w program nowoczesny
analizator mowy. Daje on niepowtarzalną możliwość samodzielnego doskonalenia wymowy. Wysłuchawszy
lektora, nagrywasz własną wypowiedź, którą program ocenia, analizując akcent, intonację, tempo i inne
ważne parametry artykulacji. Oprócz oceny tych parametrów dokonywanej automatycznie przez program,
źródłem informacji o stopniu poprawności wymowy są różnorodne wykresy generowane przez program.
Do tekstów prezentacji oraz większości ćwiczeń zostały przygotowane nagrania native speakerów. Aby ich
odsłuchać, kliknij pojawiającą się w ćwiczeniu ikonę odtwarzacza
.
Aby tylko odtworzyć nagranie, kliknij lewą część ikonki (z zieloną strzałką). Natomiast po kliknięciu prawej
strony ikonki (z małą strzałką skierowaną ku dołowi) otworzy się dodatkowe okienko odtwarzacza nagrań.
Masz wtedy dostęp do często używanych funkcji, takich jak wstrzymanie odtwarzania i przewijanie nagrania.
Możesz również zmienić tempo odtwarzania nagrań. Opcja ta zależna jest od wybranego mechanizmu
odtwarzania nagrań. Mechanizm odtwarzania możesz zmienić w opcjach programu, w zakładce Dźwięki.
Opcje otwierasz, klikając
w prawym górnym rogu programu.

Z tego okna możesz również przejść do modułu ćwiczenia wymowy, klikając opcję Wymowa. Jest ona
dostępna tylko dla pojedynczych słów i krótkich zwrotów.

Program SuperMemo UX wykorzystuje zaawansowane algorytmy sprawdzania poprawności wymowy. Na ich
podstawie wyliczane są cząstkowe oceny za intonację, akcent, tempo i poprawność wymowy. Sumaryczna
ocena końcowa jest sumą ważoną ocen cząstkowych.
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SuperMemo UX umożliwia zobrazowanie i porównanie swojej wypowiedzi z wzorcowym nagraniem na kilku
wykresach.
Pomiędzy wykresami możesz się przełączać, korzystając z opcji dostępnych na dole okna w polach
Podstawowe i Dodatkowe wykresy. Istnieje też możliwość dopasowania Twojego tempa wymowy do
wzorcowego nagrania.

Wykresy generowane przez program
Spektrogram
Głoski, które wypowiadasz, różnią się od siebie. Na przykład bardzo łatwo usłyszeć, iż „a” oraz „s” to inne
dźwięki. Trudniej natomiast dostrzec różnicę między „a” i „o”. Źródłem różnic i podobieństw zachodzących
pomiędzy dźwiękami są zawarte w nich składowe częstotliwości. Każdy dźwięk składa się z tzw. tonów
podstawowych. Program rozkłada dźwięki na takie właśnie tony podstawowe i rysuje je w postaci
spektrogramu. Im wyżej na spektrogramie, tym wyższe częstości składowe, a im jaśniejszy punkt, tym
większa amplituda danej składowej.
Amplituda
Wykres amplitudy określa drgania powietrza, które zarejestrował Twój mikrofon. Dzięki wykresowi amplitudy
można łatwo rozpoznać, gdzie kończy się jedna głoska, a zaczyna druga.
Intonacja
Na wykresie intonacji zobaczysz, jak wysoko mówisz kolejne głoski w wyrażeniu. Wykres ten jest rysowany
na wykresie amplitudy lub na spektrogramie.
Akcent
Wykres akcentu informuje, ile energii zostało przekazane w danej chwili czasu. Obrazuje on więc, jak głośno
mówisz daną część wyrażenia. Ten wykres również jest rysowany na wykresie amplitudy lub na
spektrogramie.

O czym informują poszczególne oceny?
Ocena intonacji
Aby obejrzeć wykres intonacji, zaznacz pole Intonacja (w polu Dodatkowe wykresy).
Gdy wypowiadasz tekst, nadajesz mu melodię. Melodia ta powstaje poprzez zmianę modulacji głosu. Inną
intonację ma zdanie twierdzące, a inną rozkazujące lub pytające. Jeśli otrzymałeś niską ocenę za intonację,
koniecznie popracuj nad jej udoskonaleniem. Inaczej będziesz źle rozumiany. Posłuchaj kilkakrotnie tych
fragmentów wypowiedzi lektora, które na wzorcowym wykresie zostały zaznaczone na zielono. Oznacza to,
że w tych miejscach musisz wypowiedzieć głoski w dźwięczny sposób, czego wcześniej nie zrobiłeś. Dlatego
Twój wykres intonacji różni się od wykresu intonacji wypowiedzi wzorcowej.
Ocena akcentu
Aby obejrzeć wykres akcentu, zaznacz pole Akcent (w polu Dodatkowe wykresy).
Akcent mówi o tym, jak głośno wypowiadasz określoną część wyrażenia. Jeśli wzorcowy wykres często
zmienia swoje wartości, jest bardzo pofalowany, a Twój wykres – przeciwnie – jest gładki, to oznacza, że
Twoje nagranie powinno być bardziej wyraziste i mniej monotonne. Posłuchaj kilka razy fragmentów, w
których wartość Twojego wykresu akcentu jest mniejsza od wzorcowego, a następnie powtórz je o wiele
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głośniej, niż zrobiłeś to za pierwszym razem. I na odwrót, jeśli wartość Twojego wykresu akcentu jest
większa niż wzorcowa w danym miejscu – wypowiedz wyrażenie ciszej.
Ocena tempa
Na ocenę tempa składają się ocena szybkości wypowiadania danej frazy (jeżeli wypowiedziałeś ją w czasie
dłuższym niż wzorcowe nagranie, to program odejmie Ci za to punkty) oraz ocena tempa wypowiadania
danej frazy (jeśli pierwszy wyraz wyrażenia powiedziałaś szybko, a ostatni wolno, to program odejmie Ci za
to punkty). Staraj się mówić w tym samym tempie co lektor w nagraniu wzorcowym.
Ocena poprawności
Ocena ta mówi, czy wypowiedziałeś te same głoski, co lektor. Jeśli zamiast „a” powiedziałeś „o”, bądź
połknąłeś którąś z głosek w wyrażeniu, to program odejmie Ci za to punkty.
Ocena końcowa
W skład oceny końcowej wchodzą omówione powyżej oceny cząstkowe:
•
intonacji,
•
akcentu,
•
tempa,
•
poprawności oraz oceny takich parametrów jak:
•
jasność poszczególnych głosek,
•
stopień dźwięczności głosek,
•
energia przenoszona w poszczególnych pasmach w wypowiedzi,
•
szybkość zmian amplitudy dźwięku.
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Kilka rad, jak mówić, aby program Cię zrozumiał
•

Mów głośno i wyraźnie. Jeśli jednak program poinformuje Cię, że mówisz za głośno, to nie ściszaj
swojego głosu, tylko odsuń mikrofon na większą odległość.

•

Staraj się mówić w ten sam sposób, co lektor, naśladując dokładnie jego akcent, intonację i
tempo.

•

Nie mlaskaj. Nie wypuszczaj głośno powietrza zarówno przed rozpoczęciem artykulacji, jak i po jej
zakończeniu. Program może to uznać za część Twojego wyrażenia.

•

Pracuj w cichym pomieszczeniu. Dodatkowe dźwięki mogą zaburzyć działanie programu.

•

Uzbrój się w cierpliwość. Próbuj wielokrotnie wypowiedzieć to samo wyrażenie. Powtarzanie to
gwarancja sukcesu.

Jeżeli program poinformuje Cię, że mówisz za cicho, tzn. nad paskami postępu nagrywania pojawi się
komunikat Za cicho, wybierz opcję Ustawienia (przycisk ten znajduje się na dole tego okna).

W oknie ustawień dźwięku w zaawansowanych ustawieniach nagrywania z mikrofonem zaznacz pole Mic
Boost (Zwiększenie wydajności mikrofonu). Wygląd poniższego okna zależy od zainstalowanej
w komputerze karty dźwiękowej i sterowników. Dostosuj też głośność nagrywania mikrofonu (możliwe, że
konieczne będzie nawet obniżenie poziomu nagrywania).

INNY WYGLĄD POWYŻSZEGO OKNA
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Dodatkowe opcje programu
Ustawienia kursu
Z poziomu głównej strony programu możesz skonfigurować ustawienia kursu. Wystarczy kliknąć link zmień
obok nazwy kursu. W otwartym oknie ustawień możesz zmienić liczbę zaplanowanych ćwiczeń do nauki
w jednej sesji i współczynnik zapomnień. Dodatkowo korzystając z przycisków po prawej stronie, możesz
wyczyścić postępy w nauce kursu, wypisać się z kursu lub całkowicie usunąć kurs z dysku.

Resetowanie nauki
Aby usunąć z bazy danych informacje o powtórkach i zacząć naukę od nowa, skorzystaj z opisanego
powyżej przycisku Wyczyść (ustawienia kursu) lub użyj opcji Kurs / Wyczyść postępy... dostępnej w
głównym menu programu. Menu główne domyślnie jest ukryte, pokazuje się po najechaniu kursorem myszki
w lewy górny obszar programu.

Słownik
Część dostępnych kursów pozwala korzystać z wbudowanego słownika. Opcja ta jest dostępna w menu
Narzędzia / Słowniczek lub po kliknięciu ikony słownika
. Po uruchomieniu okienka ze słownikiem
znajdziesz szukaną frazę, wpisując ją w pole Szukana fraza lub wyszukując ją bezpośrednio na dostępnej
liście. Przed wyszukiwaniem zaznacz kierunek tłumaczenia, np.: angielsko-polski lub polsko-angielski.

Ponadto, zaznaczając jakiekolwiek nieznane słowo w kursie i naciskając prawy klawisz myszki, uruchamiamy
mechanizm tłumaczenia tego słowa w menu kontekstowym. Zaznaczane słowo sprowadzane jest do formy
podstawowej i szukane w kursach, które są zainstalowane – np. w słownikach z serii No problem! lub w
kursach słownikowych z serii System Intensywnej Nauki Słownictwa .

Klawiatura językowa (znaki diakrytyczne)
Część ćwiczeń zawartych w kursach językowych sprawdza znajomość ortografii języka, którego się uczysz.
Niektóre języki mają specjalne litery, których nie można wpisać ze standardowo zainstalowanej klawiatury
polskiej. W SuperMemo UX obok pola, w które musisz wpisać jakiś tekst, znajdziesz ikonę klawiatury
. Po
kliknięciu tej ikony zobaczysz okienko z charakterystycznymi dla danego języka znakami. Gdy klikniesz literę,
pojawi się ona w polu wpisywania odpowiedzi. Jeśli chcesz wpisać wielką literę, wystarczy kliknąć dwa razy.

25

Alternatywnym rozwiązaniem na wpisywanie znaków nieistniejących na polskiej klawiaturze podczas nauki
kursu językowego jest zainstalowanie klawiatury międzynarodowej, która umożliwia łatwe wpisywanie
znaków narodowych.
Od wersji 1.3.1 SuperMemo UX umożliwia przypisanie klawiatury systemowej osobno dla każdego kursu.
Umożliwia to proste i wygodne wpisywanie tekstów w danym języku w kursie bez potrzeby pamiętania i
ręcznego przełączania klawiatur.
Aby zainstalować klawiaturę międzynarodową należy:
Na Windows Vista:

•
•
•
•
•

wybrać z menu Start / Panel sterowania / Zegar, język i region / Zmień klawiatury...,
w nowym oknie kliknąć przycisk Zmień klawiatury,
w nowym oknie na zakładce Ogólne kliknąć przycisk Dodaj...,
na liście należy znaleźć i zaznaczyć wpis Angielski (Stany Zjednoczone) - Amerykański międzynarodowy,
zatwierdzić zmiany przyciskiem OK.

Na Windows XP:

•
•
•
•
•
•

wybrać z menu Start / Panel sterowania / Data, czas, język i ustawienia regionalne,
wybrać Opcje regionalne i językowe,
na zakładce Język kliknąć przycisk Szczegóły...,
w nowym oknie na zakładce Ustawienia kliknąć przycisk Dodaj...,
jako ustawienia regionalne należy ustawić Polski, a jako układ klawiatury Amerykański międzynarodowy,
zatwierdzić zmiany przyciskiem OK.

Na Windows 2000:

•
•
•
•

wybrać z menu Start / Panel sterowania / Opcje regionalne,
na zakładce Ustawienia regionalne kliknąć Dodaj,
jako język należy ustawić Polski, a jako układ klawiatury Amerykański - międzynarodowy,
zatwierdzić zmiany przyciskiem OK.

W tym momencie możesz dowolnemu kursowi przypisać klawiaturę międzynarodową (możesz to zrobić w
ustawieniach kursu).
W momencie, gdy klawiatura międzynarodowa jest aktywna, pięć klawiszy akcentowych (' " ` ~ ^) zmienia
swoje działanie w ten sposób, że nic się nie wyświetla bezpośrednio po ich naciśnięciu, ponieważ system
czeka na następny naciśnięty klawisz, aby wpisać połączony symbol. Przykładowo, po wciśnięciu apostrofu ',
a potem klawisza a, otrzymany á. Po wciśnięciu tyldy ~, a potem n, otrzymamy ñ. I analogicznie naciskając
", a potem u, otrzymamy ü.
Dodatkowo możesz wpisać większość symboli narodowych, korzystając z prawego klawisza Alt. Np. alt + e =
é, alt + n = ń, alt + ? = ¿, alt + ! = ¡, itd.

Panel nawigacyjny
Panel nawigacyjny służy do przechodzenia pomiędzy kolejnymi stronami, wystawiania ocen i obsługi
podstawowych funkcji programu. Jest to więc jeden z najczęściej wykorzystywanych elementów programu.
Możesz więc obsługiwać panel nawigacyjny za pomocą klawiatury.
Jeśli włączony jest NumLock, to panel nawigacyjny możesz obsługiwać za pomocą klawiatury numerycznej:
•
klawisz 4 obsługuje lewy przycisk na panelu (czyli np. ocenę Nie wiem),
•
klawisz 5 – środkowy (ocena Prawie),
•
klawisz 6 – odpowiada za prawy przycisk (ocena Wiem).
Dodatkowo możesz odtwarzać dźwięki za pomocą klawiatury numerycznej:
•
klawisz 7 odtwarza dźwięk pytania,
•
klawisz 9 odtwarza dźwięk odpowiedzi,
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•

klawisz 8 wstrzymuje odtwarzanie nagrania (pauza).

Przypisanie klawiszy możesz oczywiście zmienić w opcjach programu (z menu u góry ekranu Narzędzia /
Opcje). W opcjach programu zmienić możesz również szybkość animowania przycisków lub przełączyć panel
na uproszczoną wersję.

Nauka przez kilku użytkowników
Program SuperMemo UX umożliwia wielu osobom korzystanie z tego samego kursu. Wystarczy, że założysz
każdemu użytkownikowi konto w programie. Po zalogowaniu do programu każdy z nich widzi tylko swoje
postępy w nauce. Podczas nauki w programie istnieje możliwość przełączania użytkowników.
Wystarczy, że wybierzesz okrągłą ikonę zmiany użytkownika
lub opcję Użytkownik / Przełącz… z
menu programu.

Notatki
Podczas nauki istnieje możliwość dodawania komentarzy w postaci notatek dla poszczególnych stron kursów.
Aby dodać notatkę, wystarczy nacisnąć przycisk na drzewku z kursem lub w menu „Strona” wybrać
opcję „Notatka”. Po dodaniu notatki jej edycja odbywa się po dwukrotnym kliknięciu lewym
przyciskiem myszy na polu notatki.

Konfiguracja ćwiczeń
Część kursów słownictwa pozwala na konfigurację ćwiczeń. Konfiguracja ta polega na możliwości wyboru
aktualnie wyświetlanych elementów składowych danego ćwiczenia. Aby dokonać konfiguracji, należy kliknąć
prawym klawiszem myszki na treści ćwiczenia a następnie wybrać opcję „Konfiguruj ćwiczenie...”. Po
kliknięciu w tę opcję pojawi się formularz pozwalający na wybór wyświetlanych elementów składowych dla
danego typu ćwiczenia. Zmiana wprowadzona w tym formularzu dotyczy wszystkich ćwiczeń danego typu w
kursie.
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Opcje konfiguracyjne programu
Program SuperMemo UX możesz skonfigurować w zależności od naszych potrzeb. Aby zmienić ustawienia,
otwórz panel z opcjami, klikając
.
W zakładce Ustawienia możesz wybrać język interfejsu programu. Dostępne języki to polski, angielski i
niemiecki. Wszystkie informacje i teksty w programie będą wyświetlane w wybranym języku.

W zakładce Panele ustawiasz opcje dotyczące wyglądu. Możesz włączyć lub wyłączyć panel Powtórki,
który jest wyświetlany w lewym dolnym rogu w trakcie nauki. Wyświetla on szczegółowe informacje o
następnej powtórce aktualnie przerobionej strony. Jeśli jest włączony, wymaga dodatkowego kliknięcia
przycisku OK podczas przerabiania stron ćwiczeniowych.
Włączenie opcji Przezroczysty panel nawigacyjny powoduje, że przyciski panelu nawigacyjnego stają się
przezroczyste.
W tej zakładce możesz również ustawić szybkość animowania przycisków panelu nawigacji.

W zakładce Wydajność dostępne są opcje, które pozwalają Ci poprawić wydajność programu oraz zmienić
wygląd wyświetlanej treści.

28

W zakładce Dźwięki możesz wybrać, jaki mechanizm ma być wykorzystywany do odtwarzanie dźwięków.
Możesz włączyć lub wyłączyć dźwięki interfejsu programu lub wszystkie dźwięki.

Zakładka Klawisze zawiera listę skrótów klawiatury, dzięki którym możesz w łatwy sposób nawigować po
kursie. Dzięki nim masz dostęp do większej skali ocen dla wykonanych ćwiczeń (0-5). Domyślnie są to
Ctrl+1 – Ctrl+6.
Możesz usunąć lub zmienić wybrany skrót. Wybierz opcję, którą chcesz zmodyfikować. Kliknij Wyczyść, aby
usunąć przypisany skrót. Potem kliknij Zmień, a następnie wciśnij na klawiaturze pożądany skrót, aby
dokonać zmian.

W zakładce Różne możesz zaznaczyć, czy chcesz, aby zaległe utrwalenia były automatycznie kasowane.
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Aktualizacja programu
Program SuperMemo UX posiada wbudowany mechanizm aktualizacji przez Internet. Aktualizowane są
zarówno sam program, jak i kursy wybrane do nauki. Raz w tygodniu program próbuje połączyć się z
Internetem i sprawdzić, czy pojawiła się jakaś aktualizacja programu lub kursów. Jeśli tak, to program
proponuje Ci pobranie i zainstalowanie aktualizacji.

Pobieranie aktualizacji programu i kursów odbywa się automatycznie.

Aktualizację możesz również rozpocząć, wybierając z menu głównego programu Narzędzia – Sprawdź
aktualizacje. Otworzy nam się okno aktualizacji programu. Kliknij Sprawdź, aby zobaczyć, czy jest
dostępna nowa wersja programu lub kursów. Jeśli tak, zostanie ona zainstalowana. W oknie tym zostaną
wyświetlone odpowiednie komunikaty.
Aby dokonać aktualizacji w systemie Windows Vista, uruchom program z prawami administratora. Po
kliknięciu Sprawdź zostanie wyświetlony komunikat o konieczności ponownego uruchomienia programu.

Kliknij OK. Program zostanie automatycznie zamknięty, a następnie uruchomiony. Pozwól mu na ponowne
uruchomienie z uprawnieniami administratora.

30

Opcje edycyjne programu
W najnowszej wersji programu SuperMemo UX dostępna jest opcja tworzenia i edycji własnych kursów.
Wbudowany edytor kursów pozwala na intuicyjne i łatwe przygotowanie własnych kursów, wzbogaconych
różnorodnymi ćwiczeniami. Program pozwala również na dodawanie do stron grafik i nagrań dźwiękowych.
Własne nagrania współpracują z wbudowanym analizatorem mowy, dzięki czemu możesz go również
wykorzystywać we własnych kursach.
Aby utworzyć własny kurs w SuperMemo UX wystarczy na głównym ekranie programu kliknąć link dodaj lub
też wybrać z menu Kurs / Dodaj... Pojawi się okienko, w którym należy kliknąć Utwórz i w nowym
okienku wpisać proponowaną nazwę kursu. Program utworzy katalog o podanej nazwie, gdzie zapisywane
będą wszystkie dane kursu.

Klikając na nazwie kursu, przechodzisz do nauki i edycji nowo utworzonego kursu. Nowy kurs posiada tylko
jedną pustą stronę wyświetlaną na domyślnym szablonie. Aby rozpocząć edycję kursu, przełącz program w
tryb edycji, klikając przycisk
lub naciskając klawisz F9. Pojawi się wtedy dodatkowy pasek narzędziowy z
podstawowymi opcjami edycyjnymi.

Więcej zaawansowanych opcji możesz znaleźć w górnym menu programu.

31

Pasek narzędziowy składa się z dwóch linii. W górnej linii znajdują się podstawowe opcje, dzięki którym
możliwe są:

Edycja całej strony kursu
−
−
−
−
−
−
−

zmiana szablonu i typu strony,
dodanie nowej strony na końcu aktualnego działu,
wstawienie nowej strony przed aktualnie wybraną stroną,
wycinanie strony,
kopiowanie strony,
wklejenie strony przed aktualnie wybraną stroną,
usunięcie strony.

Działania związane z multimediami
−
−
−

otwarcie okna z listą mediów dodanych do strony,
zdefiniowanie automatycznie odtwarzanego dźwięku pytania,
zdefiniowanie automatyczne odtwarzanego dźwięku odpowiedzi.

Opisanie właściwości kursu

−

edycja właściwości kursu (opis kursu, autorzy, adres w Internecie, itp.).

Natomiast na dolnej linii paska narzędziowego znajdują się opcje, dzięki którym możliwe są:

Edycja treści poszczególnych obszarów strony

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pogrubienie tekstu,
pochylenie tekstu,
podkreślenie tekstu,
przekreślenie tekstu,
indeks górny,
indeks dolny,
przywrócenie domyślnego formatowania,
zdefiniowanie listy numerowanej,
zdefiniowanie listy wypunktowanej,
zdefiniowanie tabeli.

Definiowanie interaktywnych elementów strony
−
−
−
−
−
−
−

wstawienie
wstawienie
wstawienie
wstawienie
wstawienie
wstawienie
wstawienie

dodatkowej grafiki,
dodatkowego dźwięku odgrywanego po kliknięciu,
kontrolera pisowni,
komponentu testowego „jeden z wielu”,
komponentu testowego „wiele z wielu”,
listy rozwijanej,
komponentu „prawda – fałsz”.

Szczegółowy opis poszczególnych opcji wyświetlany jest po najechaniu na nie myszką.
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Tworzenie własnego kursu
Po utworzeniu własnego kursu (szczegóły w dziale Opcje edycyjne programu) i przejściu do trybu edycji
możesz przystąpić do wypełniania treścią stron i definiowania ćwiczeń.

Tworzenie struktury
Na początku warto ustawić nowy tytuł strony. Możesz to zrobić, klikając nazwę strony w drzewie lub
naciskając klawisz F2. Po wpisaniu nazwy strony naciśnij klawisz Enter, a jeśli nie chcesz zachować
wprowadzonej zmiany, wciśnij ESC.
Następnie, klikając przycisk zmiany parametrów strony
, możesz zmienić szablon i typ strony. Jako typ
strony wybierz Rozdział i kliknij OK. Zauważ, że zmieniła się ikonka strony w drzewie
oraz pojawił się
plusik sygnalizujący, że dana strona jest teraz stroną działową i zawiera w sobie inne strony. Rozwiń gałąź
drzewa i kliknij jedyną stronę w dziale.
Wybierając teraz opcję dodania nowej strony na końcu
lub wstawienia nowej strony
, dodaj więcej
stron do działu. Podczas dodawania stron definiujesz ich szablon i typ. Zauważ, że dodając strony w dziale
i zmieniając je w rozdziały, możesz tworzyć skomplikowaną strukturę drzewiastą kursu.

Edycja treści strony
Utwórz nową stronę, pozostawiając domyślny typ (Ćwiczenie SuperMemo) i szablon. Przejdź w tryb
edycji strony
. Strona składa się z kilku obszarów, których treść możesz edytować. W obszarze Pytanie /
Informacja prezentowana jest treść pytania w ćwiczeniach lub też treść prezentacji. W obszarze
Odpowiedź zdefiniowana jest treść odpowiedzi. Treść ta wyświetlana jest tylko w odpowiedzi. Kliknij teraz
na obszarze pytania i wpisz treść pytania. Edycję treści kończysz przyciskiem ESC lub klikając poza
edytowanym obszarem. Analogicznie wypełnij treść odpowiedzi.
Mamy już zdefiniowane najprostsze ćwiczenie typu „pytanie – odpowiedź”. Możesz teraz dodać do niego
nagrania dźwiękowe. Jeśli chcesz dodać automatycznie odtwarzane nagranie pytania, kliknij ikonkę
definiującą dźwięk pytania
. Zauważ, że nad pytaniem pojawiła się ikonka odtwarzacza nagrań
. Na
ikonce narysowany jest znak zakazu oznaczający, że nie zdefiniowano dźwięku, który ma się odtwarzać.
Kliknij ikonkę odtwarzacza i wybierz plik MP3 z nagraniem, które ma być odtwarzane.
Wybrany plik zostanie dodany do listy mediów wykorzystywanych przez tę stronę. Aby zobaczyć, jakie pliki
wykorzystuje dana strona, otwórz listę plików klikając ikonkę
. W tym oknie możesz podmieniać pliki,
dodawać nowe, odsłuchiwać ich itd.

Dodawanie dodatkowych mediów
Spróbuj teraz dodać dodatkową grafikę do pytania. Kliknij na obszarze pytania (wchodząc w ten sposób do
edycji pytania), ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić grafikę, i kliknij ikonkę wstawienia grafiki
.
Pojawi się okienko umożliwiające zdefiniowanie parametrów grafiki. Zaznacz opcję Grafika osadzana na
stronie, a potem kliknij przycisk Dodaj. Otworzy się znane Ci okienko listy multimediów dodanych do
strony. Korzystając z opcji Dodaj, wczytaj dowolną grafikę, która ma być osadzona na stronie. Podczas
dodawania pliku program zapyta, jakie oznaczenie nadać wczytywanemu plikowi.
Wszystkie pliki multimedialne dołączone do strony są oznaczone kolejnymi literami alfabetu. Litery „q” i „a”
mają specjalne znaczenie (nagranie dźwiękowe dodane jako „q” będzie automatycznie odtwarzane podczas
pytania, a dodane jako „a” automatycznie odtwarzane podczas odpowiedzi). Program proponuje
automatycznie następną wolną literę alfabetu, więc wystarczy, że klikniesz OK, a potem Zamknij. Zauważ,
że możesz teraz wybrać grafikę, która ma być osadzona na stronie (wybrana grafika pojawi się w okienku
podglądu). Kliknij OK, aby zakończyć osadzanie grafiki.
W podobny sposób możesz osadzić dodatkowe nagrania dźwiękowe (odtwarzane tylko po kliknięciu).
Wystarczy, że skorzystasz podczas edycji pytania z ikonki osadzania dźwięku
.
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Ćwiczenia interaktywne
Spróbuj teraz utworzyć następne ćwiczenie, tym razem interaktywne. Ćwiczenie takie przeważnie nie
zawiera odpowiedzi, za to w treści pytania wstawione są komponenty interaktywne. Najprostszym
komponentem tego typu jest Kontroler pisowni, zwany również „spellpadem”. Spróbuj więc utworzyć
proste ćwiczenie korzystające z kontrolera pisowni. Przejdź do edycji treści pytania i wpisz zdanie
oznajmujące. Następnie zaznacz myszką wyraz, zamiast którego wyświetlane będzie puste miejsce podczas
pytania. Następnie kliknij ikonkę wstawienia kontrolera pisowni
. Zaznaczony tekst pojawi się w nowo
otwartym okienku jako jedna z prawidłowych odpowiedzi. W osobnych liniach możesz dopisać alternatywne
prawidłowe odpowiedzi. Na zakładce Ustawienia możesz zdefiniować dodatkowe ustawienia kontrolera.
Kliknij OK, aby zakończyć definiowanie kontrolera.
W podobny sposób możesz tworzyć ćwiczenia korzystające z innych typów interaktywnych komponentów.
Przykładowo często zachodzi potrzeba utworzenia ćwiczenia wymagającego wybrania przez Ciebie jednej z
wielu opcji odpowiedzi. Możesz do tego wykorzystać komponenty Jeden z wielu
lub też Listę
rozwijaną
. Podobnym komponentem jest Wiele z wielu
różniący się tym, że możesz wybrać kilka
opcji z prezentowanej Ci listy. Zauważ, że podczas wyświetlania pytania opcje odpowiedzi powyższych
komponentów są za każdym razem losowane, aby uniemożliwić Ci wzrokowe zapamiętanie położenia
prawidłowej odpowiedzi.
Ostatnim komponentem, który możesz wykorzystać podczas tworzenia ćwiczeń, jest komponent „Prawda –
fałsz”. Komponent ten pozwala np. określić kursantowi, czy prezentowane twierdzenie jest prawdziwe.
Można oczywiście łączyć wiele komponentów w treści jednego ćwiczenia. W tworzeniu zaawansowanych
ćwiczeń możesz używać tabel, które definiuje się za pomocą ikonki
.
Utworzone wcześniej ćwiczenia możesz również później ponownie edytować. Aby zmienić właściwości
komponentu, wystarczy dwukrotnie kliknąć komponent, a otworzy się okienko z jego ustawieniami.

Właściwości kursu
Pozostało tylko otworzyć okno z właściwościami kursu
i wypełnić informacje dotyczące samego kursu,
czyli opis, autorów itp. W tym oknie możesz zmienić też nazwę kursu. Tu możesz podać również link do
strony opisującej kurs w Internecie oraz zdefiniować małą ikonkę symbolizującą kurs.
Aby sprawdzić, jak wygląda Twój kurs podczas nauki, wyjdź z edycji, klikając przycisk
klawisz F9.

lub naciskając

Na tym zakończymy opis tworzenia własnego kursu. Zachęcamy do dalszych eksperymentów i tworzenia
własnych kursów.
Uwaga: możliwości edycyjne programu są nieco uproszczone ze względu na konieczność maksymalnego
ułatwienia jego obsługi. W ofercie SuperMemo World dostępny jest również profesjonalny Edytor
wykorzystywany do przygotowywania komercyjnych kursów. Więcej informacji znajdziesz na stronach
http://www.supermemo.pl.
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Rozwiązywanie problemów
W razie pojawienia się pytań lub problemów związanych z działaniem programu, postępuj według
następującego schematu:

•

zapoznaj się z tekstem broszury Jak się uczyć z SuperMemo UX (niniejszy tekst); aby przejść do
broszury naciśnij klawisz F1 w programie SuperMemo UX,

•

jeżeli nie znajdziesz tam odpowiedzi na swoje pytania, zajrzyj na naszą stronę internetową pod
adresem http://www.supermemo.pl. Tam w dziale Pomoc znajdziesz odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania oraz formularz zgłaszania problemów.
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