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ZdajTo! – szczegółowy opis projektu 

Egzamin ósmoklasisty jest pierwszym ważnym testem w edukacyjnej karierze, który może 
nawet zdeterminować przyszłość. Dzięki dobremu wynikowi egzaminu uczniowie mają 
szansę dostać się do wymarzonych szkół, a w konsekwencji osiągnąć zawodowy sukces. 
Egzamin jest jednak wciąż pewnego rodzaju nowością; przeprowadza się go zaledwie 
od kilku lat. 

W tym czasie zaskoczyła nas pandemia i nauczanie zdalne. Wielu nastolatków nie miało 
dostępu do stabilnego Internetu, koniecznego do efektywnego uczestnictwa w zajęciach. 
Nauczyciele z kolei nie byli w stanie monitorować pracy uczniów tak, jak dzieje się to 
w szkole. W konsekwencji, uczniowie pracowali mniej efektywnie; zbyt długa ekspozycja na 
niebieskie światło komputera powodowała różne dolegliwości bólowe, a także odpowiadała 
za spadek koncentracji i zdolności do nauki. Jeśli Państwo również pracowaliście w trybie 
zdalnym, jesteście w stanie zapewne powiedzieć, że nie wpływa to pozytywnie na 
samodyscyplinę i efektywność. Podczas nauczania na odległość trudno nauczyć się tyle 
samo, porównując z jednakowym czasem spędzonym w szkole, w kontakcie z nauczycielem. 
Uczeń w wieku 13-14 lat może więc mieć spory problem z opanowaniem pełnego zakresu 
materiału na własną rękę. 

Sytuacja na świecie nie mogła przeszkodzić w ciągłości przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty. Jednak, mimo obniżenia odgórnych wymagań, wyniki zdecydowanie nie były 
zadowalające. Wpływającym na to czynnikiem z pewnością był brak atrakcyjnych 
i merytorycznych pomocy naukowych, które pomogłyby uczniom w przygotowaniach. 
I w tym momencie wkroczyliśmy my. 

Jesteśmy uczniami VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, których połączyła pasja do 
nauki i pomagania. Pewnego dnia na początku roku szkolnego usłyszeliśmy o jedynej 
organizowanej w Polsce praktycznej olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”, która daje młodym 
ludziom szansę zrealizowania własnego profesjonalnego projektu społecznego. 
Ten pomysł wydał się nam idealny - wszyscy widzieliśmy konieczność zmian w edukacji. 
A, jak to ze zmianami bywa, nie warto czekać: trzeba zacząć działać. 

Chcieliśmy podzielić się z uczniami naszą wiedzą, 
ponieważ niedawno sami pisaliśmy egzamin 
ósmoklasisty. Z doświadczenia wiemy, czego warto 
się uczyć, a także z jak dużą ochotą sami 
skorzystalibyśmy z nowoczesnego i przyjaznego 
rozwiązania pomagającego w przygotowaniach do 
egzaminów. Dlatego powstał pomysł utworzenia 
aplikacji edukacyjnej dla uczniów klas siódmych 
i ósmych. ⅞ naszego teamu (ta męska część) 
uczęszcza do klasy informatycznej, więc 
z zebraniem programistów nie mieliśmy 
problemów. Jesteśmy też szczęśliwie 
zafascynowani matematyką lub/i językami, dlatego 
nie musicie się Państwo martwić, że w zadaniach 
nadarzy się nuda. 
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Od września zaczęliśmy regularnie się spotykać i stopniowo planować projekt. Założyliśmy, 
że aplikacja ma być przede wszystkim atrakcyjna, funkcjonalna i dopracowana pod kątem 
merytorycznym. Pracujemy nad setkami autorskich zadań, które przygotowujemy 
z najwyższą starannością pod kątem wymagań egzaminacyjnych. Po wykonaniu przez 
ucznia zadania, w aplikacji pojawia się odpowiedź wraz z kompleksowym wyjaśnieniem. 
Za prawidłowe rozwiązania przyznawane są punkty. Dodatkowo, w aplikacji znajdują się 
poradniki na temat wybranych zagadnień naukowych. Kolejnym atutem ZdajTo! jest 
bezpłatność, tak aby rzeczywiście aplikacja mogła być dostępna dla każdego. Aby zadbać 
o wszystkich uczniów, oferujemy również tryb aplikacji przyjazny osobom z dysleksją. 
 

Obecnie aplikacja jest dostępna w wersji early access w Sklepie Google Play. 
Nie pozostajemy w miejscu! Niebawem dodamy aplikację w AppStore. Przez najbliższe 
tygodnie mogą spodziewać się też Państwo wielu zmian, będą dodawane nowe 
funkcjonalności i kolejne zadania, zmieni się szata graficzna aplikacji. 

 

Cały czas trwania projektu działamy na mediach społecznościowych - znajdziecie nas na 
Facebooku i Instagramie, gdzie wspieramy ósmoklasistów, publikując treści edukacyjne 
w atrakcyjnej formie. Organizujemy m. in. Tydzień Zadań, dzięki któremu uczniowie mogą 
zmierzyć się z egzaminacyjnymi poleceniami i sprawdzić siebie. Zapraszamy także na naszą 
stronę internetową https://zdajtoapp.pl/. 

 

 

Niektórzy partnerzy na dzień 20.03.2022 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zdajtoapp.pl/
https://nazwa.pl
https://izpol.pl
https://kruscompany.com
https://elsa.org.pl
https://brainly.pl
https://mrm.poznan.pl
https://nauczona.pl
https://wstrt.eu
https://babaodpolskiego.pl
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ZdajTo! w Internecie 

• strona internetowa: https:/zdajtoapp.pl/ 
• fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/ZdajTo-107024628476275 
• profil na Instagramie: https://www.instagram.com/zdajtoapp 

https://zdajtoapp.pl/
https://www.facebook.com/ZdajTo-107024628476275
https://www.instagram.com/zdajtoapp

