
   27.10.2020r. Informatyka klasa VII 

Temat :  Duszek w labiryncie. 

Dzień dobry 

Proszę zapisz temat lekcji w zeszycie przedmiotowym, a następnie uważnie 

przeczytaj treści  zawarte w  temacie z podręcznika strona 44-48. 

Przypominam o zaległej prezentacji Pecha Kucha z ostatnich lekcji, kto ma może 

przesłać do oceny. 

Na dzisiejszej lekcji będziemy: 

tworzyć grę polegającą na sterowaniu duszkiem w  labiryncie za pomocą klawiszy 

kierunkowych. 

Wymagane oprogramowanie 

 • Przeglądarka internetowa, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.  

• Program Scratch 3.0 . 

 Zacznij od obejrzenia gotowego projektu - fragment filmu lub gotowy projekt . 

SCENA 

1.  Wgraj tło sceny  skorzystaj z pliku tła dostarczonego przez nauczyciela  lub 

przygotowuj w edytorze grafiki planszę o wymiarach 480 × 360.  

          Scratch dopuszcza pliki PNG lub SVG. - strona 44 podręcznik 

STEROWANIE DUSZKIEM 

 

2.  Usuń standardowego duszka kota i wstaw nowego duszka z biblioteki – postać 

powinna być widoczna od góry, tak jak to pokazano na s. 45 podręcznika. 

Dopasuj wielkość duszka do rozmiaru kratki. 

 3.  Ułóż skrypt zielonej flagi z warunkami początkowymi, wykorzystując blok leć 

przez (…) sekund do (…). Przeprowadzić  analizę dostępnych bloków na wzór 

analizy dokonanej na s. 45. Zaobserwuj, jak ważny jest dobór optymalnych poleceń.  

4. Układaj skrypty umożliwiające sterowanie duszkiem za pomocą klawiszy ze 

strzałkami skierowanymi w lewo, prawo, do góry i w dół. Testuj działanie skryptów. 

 5. Zaprogramuj poruszanie się duszka po trasie labiryntu. Wymaga to zdefiniowania 

nowego bloku odpowiadającego za badanie koloru oraz cofnięcie duszka na 

poprzednią pozycję po najechaniu na kolor, którym oznaczono ściany, oraz reakcję 

po najechaniu na kolor, którym oznaczono wyjście z labiryntu. 



 6. Do każdego z czterech skryptów sterowania duszkiem dodaj wywołanie nowego 

bloku oraz blok zatrzymaj ten skrypt. 

 7. Sprawdź czy wszystko działa poprawnie.  

W razie potrzeby wprowadź niezbędne poprawki (każdy uczeń powinien 

skończyć i przetestować projekt, ponieważ na następnej lekcji będziemy go 

rozwijać). 

Gotowe projekty wykonane w Scratchu prześlij do nauczyciela na maila do 

oceny! 

Dla uczniów chętnych na ocenę zadanie 1 i 2 strona 48 z podręcznika 

Powodzenia 

 


