
Apple w edukacji 

Przygotowanie 
do użytkowania 
aplikacji Zadane

Aplikacja Zadane pozwala nauczycielom łatwo przydzielać uczniom różne zadania i materiały — czy to arkusze 
z ćwiczeniami, czy też zadania w aplikacjach edukacyjnych. Pomaga też śledzić postępy uczniów oraz 
współpracować z nimi w czasie rzeczywistym. Poniżej przedstawiono kroki, które należy wykonać, aby umożliwić 
uczniom i nauczycielom korzystanie z aplikacji Zadane:

1. Rejestracja w portalu Apple School Manager lub migracja do tego portalu. 
Apple School Manager to prosty w obsłudze portal WWW, który pozwala administratorom IT zarządzać użytkownikami, urządzeniami 
i treściami. Umożliwia tworzenie zarządzanych kont Apple ID, konfigurowanie urządzeń, pobieranie aplikacji i książek oraz udostępnianie 
nauczycielom narzędzi, dzięki którym poprowadzą o wiele atrakcyjniejsze lekcje — i to wszystko z jednego miejsca. Dowiedz się, jak 
zarejestrować się lub przenieść organizację do usługi Apple School Manager. 

2. Skonfigurowanie kont dla nauczycieli i uczniów. 
W portalu Apple School Manager można szybko utworzyć dla uczniów konta, które zapewniają dostęp do aplikacji Zadane i innych 
ważnych usług Apple oraz 200 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej w iCloud, a przy tym spełniają wymogi szkół i okręgów 
szkolnych dotyczące ochrony prywatności. Wskazówka: gdy połączysz portal Apple School Manager ze szkolną usługą 
Microsoft Azure Active Directory w celu korzystania z uwierzytelniania federacyjnego, uczniowie i nauczyciele będą mogli logować się za 
pomocą swoich dotychczasowych poświadczeń. Dowiedz się więcej na temat tworzenia kont przy użyciu uwierzytelniania 
federacyjnego, integracji z systemem SIS lub protokołu SFTP. 

3. Skonfigurowanie klas dla aplikacji Zadane. 
Zaimportowanie klas przez połączenie z systemem SIS lub serwerem SFTP powoduje automatyczne utworzenie w aplikacji Zadane klas, 
którą są automatycznie uaktualniane, gdy uczeń zapisuje się na zajęcia lub z nich rezygnuje. Można też zezwolić nauczycielom na tworzenie, 
edytowanie i usuwanie własnych klas bezpośrednio w aplikacji Zadane, włączając uprawnienie „Tworzenie, edytowanie i usuwanie klas” 
dla roli instruktora w portalu Apple School Manager. 

4. Pobranie aplikacji Zadane przy użyciu funkcji Aplikacje i książki w portalu Apple School Manager. 
Ponieważ rozwiązanie MDM organizacji i portal Apple School Manager współpracują ze sobą, licencje na użytkowanie aplikacji można 
uzyskać hurtowo. Należy upewnić się, że urządzenia korzystają z systemu iPadOS 13.5 lub nowszego, a następnie zdalnie przypisać 
aplikację Zadane do używanych przez nauczyciela i uczniów urządzeń i zainstalować ją na nich. Dowiedz się więcej na temat  
sekcji Aplikacje i książki w portalu Apple School Manager. 

5. Włączenie w portalu Apple School Manager funkcji monitorowania postępów uczniów przez 
organizację. 
Kiedy funkcja monitorowania postępów w aplikacji Zadane jest włączona, prowadzący mogą sprawdzić, jak uczniowie radzą sobie 
z przydzielonymi im zadaniami w dowolnej aplikacji obsługującej architekturę ClassKit. Z aplikacji Zadane można korzystać nawet wtedy, 
gdy ta funkcja nie jest włączona. Wskazówka: w sekcji Aplikacje i książki portalu Apple School Manager aplikacje obsługujące 
architekturę ClassKit i funkcję monitorowania postępów uczniów w aplikacji Zadane są oznaczone plakietką „Works with Schoolwork”. 
Dowiedz się, jak włączyć funkcję monitorowania postępów uczniów. 

Dodatkowe materiały pomocne podczas stawiania pierwszych kroków znajdują się na stronie wsparcia dla środowisk 
edukacyjnych.
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