
   03.11.2020r. Informatyka klasa VII 

Temat :  Dodatki do gry. 

Dzień dobry 

Proszę zapisz temat lekcji w zeszycie przedmiotowym, a następnie uważnie 

przeczytaj treści  zawarte w  temacie z podręcznika strona 49-52. 

Na dzisiejszej lekcji będziemy: 

-wykorzystywać zdobyte umiejętności do rozbudowania gry 

-układać eleganckie skrypty 

Na dzisiejszych zajęciach rozbudujemy projekt z ostatniej lekcji 

 czyli uatrakcyjnimy grę polegającą na przeprowadzeniu duszka przez labirynt za 

pomocą klawiszy ze strzałkami. 

Dodasz do planszy kilka skarbów oraz latającą przeszkodę. Za zebranie skarbów 

otrzymasz dodatkowe punkty, za wpadnięcie na przeszkodę – stracisz 2 punkty i 

zostaniesz odesłany na początek labiryntu.  

Punkty powinny naliczać się automatycznie i wyświetlać na ekranie- podręcznik 

str.49 patrz rysunek. 

ZLICZANIE PUNKTÓW 

Gracz ma dostawać dodatkowe punkty za dotkniecie skarbu i tracić je po zderzeniu z 

przeszkodą. Należy więc utworzyć zmienną do przechowywania punktów. 

-utwórz zmienną o nazwie punkty 

Popraw skrypt zielonej flagi- dodaj wartość początkową zmiennej punkty.(str.50) 

ZBIERANIE SKARBÓW 

W kilku miejscach na planszy musisz rozmieścić skarby, za każdy skarb gracz 

powinien uzyskać jeden punkt. 

-dodaj duszka skarb- wybierz sobie kostium, jeśli duszek ma ich kilka, zmień rozmiar 

duszka i ustaw go na planszy w odpowiednim miejscu. 

-ułóż skrypt zielonej flagi dla nowego duszka wg. opisu strona 50 

-przetestuj działanie gotowego skryptu, jeśli wykonuje się poprawnie, 

 dodaj do planszy co najmniej 5 innych skarbów ( przy tworzeniu kolejnych duszków 

skarbów korzystaj z polecenia duplikuj i zmiany postaci). 



-ponownie przetestuj całość. 

INTERAKCJA Z LATAJĄCĄ PRZESZKODĄ 

Przeszkoda powinna poruszać się po planszy w takim miejscu, przez które gracz 

musi przejść, aby dojść do wyjścia – (zielony kwadracik ). 

Wstaw przeszkodę, może to być biedronka – w razie potrzeby wybierz kostium, a 

następnie zmniejsz duszka i ustaw go w odpowiednim miejscu na planszy. 

Ustal skrypt zielonej flagi dla tego duszka. –według  podręcznika str.51 

Przetestuj działanie ułożonego skryptu- czy przeszkoda lata w odpowiednim 

obszarze. 

Dodaj skrypt zielonej flagi dla gracza, który będzie odpowiedzialny za interakcję z 

przeszkodą- jeżeli gracz dotknie przeszkody, licznik zmniejsza się o 2 a jego duszek 

wraca na początek labiryntu. 

Przetestuj działanie skryptu, na koniec uzupełnij wszystkie skrypty blokiem  

zatrzymaj (….) ze wskazana odpowiednią opcją. 

Gotowy udoskonalony projekt zapisz , prześlij w postaci zdjęcia skryptów oraz 

nagraj krótki  filmik działania projektu.  

Nie zawsze projekty się chcą sie otworzyć. 

Prześlij prace do sprawdzenia do oceny na maila. 

Powodzenia. 


