
MIT APP INVENTOR
Szkolenie dla nauczycieli ZST w Płocku w oparciu o kurs

„Build your own App and Robotics with Arduino” we Florencji 16.05 – 27.05 2022 

Płock, 20 czerwca 2022



Wyjazd na 2-tygodniowy kurs odbył się dzięki projektowi POWER
pt. „Nauka przez całe życie” 

o numerze 2020-1-PL01-KA101-078838
realizowanemu w latach 2020-2022 przez 

Zespół Szkół Technicznych w Płocku
w ramach projektu 

„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”
na zasadach programu Erasmus+



CZYM JEST APLIKACJA MOBILNA?

Aplikacja mobilna to ogólna nazwa dla oprogramowania działającego na urządzeniach 
przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy lub tablety.

W zależności od celu oraz sposobu korzystania z nich, aplikacje mobilne można podzielić na:

samodzielne  – działające  bez  dostępu  do
Internetu;

klienckie – łączące z odpowiednim serwerem przez Internet na potrzeby klienta;

internetowe – w postaci stron mobilnych;

gry mobilne.



CO BĘDZIE POTRZEBNE?

Konto Google (Gmail) 
• Na koncie tym automatycznie będą zapisywane nasze

projekty tworzone w środowisku. Będziemy mieli do
nich wgląd oraz możliwość edycji, usunięcia lub
publikacji

Połączenie internetowe WiFi• Internetu będziemy potrzebowali, aby poprzez
specjalną aplikację wyświetlić nasz projekt na telefonie
oraz w czasie rzeczywistym obserwować jak działa i co
można jeszcze dodać

Telefon
z systemem Android lub IoS i 
aplikacja

MIT AI2 Companion

Przeglądarka internetowa i strona
www

www.appinventor.mit.edu



OPIS STRONY

Na stronie internetowej 
www.appinventor.mit.edu możemy 
przeczytać informacje dotyczące 
samej strony i aplikacji, dowiedzieć 
się czegoś na temat zespołu 
odpowiedzialnego za to 
przedsięwzięcie, przejrzeć 
przykładowe prace oraz poradniki 
lub kupić książki, a także wesprzeć 
całą inicjatywę.

about:blank


PIERWSZA APLIKACJA

Przycisk                          przekieruje nas do okna logowania

Google a następnie do naszego profilu AppInventor 



START A NEW PROJECT.



NAME THE PROJECT "TALKTOME" 

Zadaniem aplikacji jest wypowiedzenie komunikatu określonej 
treści na ekranie telefonu.



TWORZENIE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA



TWORZENIE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA



POŁĄCZENIE  APP INVENTOR Z TELEFONEM
W CELU TESTOWANIA NA ŻYWO



KOD POŁĄCZENIA



APLIKACJA NA URZĄDZENIU



ZMIANA TEKSTU NA PRZYCISKU



DODANIE KOMPONENTU TEXT-TO-SPEECH 
APLIKACJI



PRZEŁĄCZENIE DO EDYTORA BLOKOWEGO



PRACA Z EDYTOREM BLOKOWYM



PRZYPISANIE DZIAŁANIA DO PRZYCISKU



ZAPROGRAMOWANIE AKCJI TEXT-TO-SPEECH



DODAWANIE WYŚWIETLANEJ WIADOMOŚCI



TESTOWANIE



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Ewa Głuszkowska


	 ��mit app inventor
	Slajd numer 2
	Czym jest aplikacja mobilna?�
	Co będzie potrzebne?�
	Opis strony
	Pierwsza aplikacja
	Start a new project.�
	Name the project "TalkToMe" 
	Tworzenie interfejsu użytkownika
	Tworzenie interfejsu użytkownika
	Połączenie  App Inventor z telefonem� w celu testowania na żywo
	Kod połączenia
	Aplikacja na urządzeniu
	Zmiana tekstu na przycisku
	Dodanie komponentu Text-to-Speech aplikacji
	Przełączenie do edytora blokowego
	Praca z edytorem blokowym
	Przypisanie działania do przycisku
	Zaprogramowanie akcji text-to-speech
	Dodawanie wyświetlanej wiadomości
	testowanie�
	Dziękuję za uwagę

