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Klasa: VI 

Temat lekcji: Do biegu, gotowi, star! Komunikaty w programie Scratch. (II część tematu) 
 

1. Do wykonania zadań lekcji potrzebny będzie program Scratch, który można otworzyć 

w wersji online klikając w link: 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=home 

 lub pobrać i zainstalować na własnym komputerze wersję offline ze strony: 

 https://www.dobreprogramy.pl/Scratch,Program,Windows,99912.html  

 

2. Proszę zapoznać się z tematem lekcji z podręcznika ze stron 68 - 71 oraz wykonać 

zadanie według poleceń z karty pracy część 2 klikając w link: 

https://drive.google.com/file/d/1__pOJMj0l39NKDR5PF8w4CxEHD9I9h2m/view?usp

=sharing  

 

3. Pracę należy zapisać na własnym komputerze lub założyć konto i zapisać na Scratch 

on-line na stronie https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=home. 

 

4. Materiał pomocniczy: 3 linki z filmami do lekcji: 

https://drive.google.com/file/d/1c6YL6A7Dj3O0lsintfHyrnabYm38KQxe/view?usp=sh

aring  

https://drive.google.com/file/d/1t6Q6QwVpJgRFUdFn6pPY0tDaPYSxEi7/view?usp=sh

aring  

https://drive.google.com/file/d/1hE81QO_VV9KP7fIdRVWcKv3k_PLdeiq/view?usp=s

haring  

 

Uwaga: 

Uczniowie, którzy nie posiadają podręczników w domu, mogą się zarejestrować i 

skorzystać z bezpłatnego  e-booka dla klasy VI dostępnego pod adresem:  

https://ebooki.nowaera.pl/  

 
*W razie braku podręcznika lub problemów z rejestracją poniżej zamieszczam strony z podręcznika. 
* Karta pracy do lekcji część II znajduje się poniżej stron z podręcznika. 
 
Zadanie domowe na ocenę: 

Z dwóch części lekcji „Do biegu, gotowi, star! Komunikaty w programie Scratch” proszę wykonać grę 

według kart pracy. Jeżeli nie uda wam się wykonać całości to proszę o przysyłanie części zadania – 

tyle ile wam się uda wykonać. Jeżeli będziecie mieli problemy to można wysłać inną podobną grę 

wykonaną w Scratch. Plik można wysłać jako załącznik, zdjęcia lub w formie tekstu na e-maila: 

phaladyj07@gmail.com , na dziennik przez stronę www.a.jasionowski.malochwiej.pl . 

Uczniowie na wykonanie zadania mają czas do kolejnej lekcji czyli do poniedziałku (20.04). 
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Karta pracy część II. 

Temat 3.1. Do biegu, gotowi, start! Komunikaty w programie Scratch 



Część III. Nadanie komunikatu (ta część została wysłana w karcie pracy część I) 

A. Duszek „Przycisk” – nadanie komunikatu 

1. W skrypcie zaczynającym się od kiedy duszek kliknięty przed blokiem ukryj wstaw blok nadaj 
komunikat… (kategoria Zdarzenia). 

2. Z listy bloku nadaj komunikat…wybierz opcję Nowa wiadomość, wpisz „Start_gry” i kliknij OK. 
 

B. Tło – odebranie komunikatu 

1. Dodaj skrypt dla tła określający zmianę planszy i wyświetlenie zmiennej po otrzymaniu 
komunikatu „Start_gry”: 
• wstaw blok kiedy otrzymam… (kategoria Zdarzenia) i wybierz z listy „Start_gry”, 

• dołącz blok zmień tło na … (kategoria Wygląd) i wybierz „Tło_gry”, 

• wstaw blok pokaż zmienną ... (kategoria Zmienne) i wybierz „Liczba_punktów”, 

• na końcu skryptu wstaw blok zatrzymaj ... i wybierz ten skrypt. 

C. Duszek „Kulka” – odebranie komunikatu 

1. Zbuduj skrypt, dzięki któremu duszek pojawi się w miejscu wylosowanym przez program: 
• wstaw blok kiedy otrzymam ... (kategoria Zdarzenia) i wybierz „Start_gry”, 

• dołącz blok idź do losowa pozycja (kategoria Ruch), 

• wstaw blok pokaż (kategoria Wygląd), 

• na końcu skryptu wstaw blok zatrzymaj ... i wybierz z listy ten skrypt. 

D. Duszek „Kot” – odebranie komunikatu 

1. Utwórz skrypt powodujący pojawienie się duszka i odliczanie czasu: 

 wstaw blok kiedy otrzymam ... (kategoria Zdarzenia) i wybierz z listy „Start_gry”, 

 wstaw blok pokaż (kategoria Wygląd), 

 wstaw blok pętli powtarzaj aż ... (kategoria Kontrola) i wstaw warunek jej zatrzymania: 

- wybierz blok  z kategorii Wyrażenia i wstaw w 

blok pętli powtarzaj aż …, 
- jako pierwszą wartość wstaw zmienną „Czas”, a drugą – 

wpisz liczbę 20, 

 wstaw do wnętrza pętli powtarzaj aż ... bloki, które będą odliczać czas: 
- blok powiedz ... i jako wartość wstaw zmienną „Czas”, 
- blok czekaj ...sekund i wpisz liczbę 1, 
- blok zmień ... o ...– z listy wybierz zmienną „Czas” i wpisz liczbę 1, 

 na końcu skryptu za pętlą powtarzaj aż ... wstaw blok zatrzymaj ... i wybierz ten skrypt. 
 

Część IV. Przebieg i zakończenie gry 

A. Duszek „Kulka” 

1. Zbuduj skrypt określający zachowanie duszka kulki po kliknięciu w niego: 

  wstaw blok kiedy ten duszek kliknięty (kategoria Zdarzenia), 

  dodaj blok zmień ... o ... i wybierz z listy „Liczba_punktów” oraz wpisz liczbę 1, 

  dołącz blok idź do losowapozycja (kategoria Ruch), 

  na końcu skryptu wstaw blok zatrzymaj ... i wybierz ten skrypt. 
 



B. Wygrana 

1. Dodaj nadanie komunikatu „Wygrana” w skrypcie duszka kulki: 

  w skrypcie zaczynającym się od bloku kiedy otrzymam „Start_gry” usuń blok idź do losowa 
pozycja i zamiast niego wstaw następujący skrypt: 

- wstaw blok idź do x: ... y: …, 
- po „x:” wstaw blok losuj liczbę od ... do ... (kategoria Wyrażenia) i wpisz kolejno liczby 

–120 i 210, 
- po „y:” również wstaw blok losuj liczbę od ... do ... i wpisz kolejno liczby –150 i 110, 

 w skrypcie zaczynającym się od bloku kiedy ten duszek kliknięty przed blokiem zatrzymaj ten 
skrypt usuń blok idź do losowa pozycja i dodaj blok warunkowy jeżeli … to ...w przeciwnym 
razie ... (kategoria Kontrola): 

- jako warunek wstaw wyrażenie , 

— w pierwszej części bloku jeżeli ... to ... w przeciwnym razie ... wstaw blok 

 
-  

— w drugiej części tego bloku wstaw blok nadaj komunikat ...– wybierz z listy Nowa 
wiadomość i wpisz „Wygrana”. 

2. Utwórz dla duszka kulki skrypt określający jego zachowanie po otrzymaniu komunikatu 

„Wygrana”: 

 wstaw blok kiedy otrzymam ... i wybierz z listy „Wygrana”, 

 dołącz blok ukryj, 

 na końcu skryptu wstaw blok zatrzymaj ... i wybierz ten skrypt. 

3. Dla duszka kota zbuduj skrypt określający jego zachowanie po otrzymaniu komunikatu 

„Wygrana”: 

 dodaj blok kiedy otrzymam ... i wybierz z listy „Wygrana”, 

 dodaj blok zatrzymaj ... i wybierz z listy inne skrypty duszka, 

 dodaj blok powiedz ... przez ... i wpisz: „Gratulacje! Udało ci się zdobyć 15 punktów”, a jako 
wartość wpisz 5, 

 na końcu skryptu wstaw blok zatrzymaj ... i wybierz ten skrypt. 
 

C. Przegrana 

1. Nadaj komunikat „Przegrana” w skrypcie duszka kota: 

 w skrypcie, który uruchamia się po odebraniu komunikatu „Start_gry”, wstaw przed blokiem 
zatrzymaj ten skrypt blok nadaj ...– wybierz z listy Nowa wiadomośći wpisz „Przegrana”. 

2. Dla duszka kulki zbuduj skrypt określający jego zachowanie po otrzymaniu komunikatu 

„Przegrana”: 

 dodaj blok kiedy otrzymam ... i wybierz z listy „Przegrana”, 

 dodaj blok ukryj, 

 na końcu skryptu wstaw blok zatrzymaj ... i wybierz wszystko. 

3. Utwórz dla duszka kota skrypt określający zachowanie po otrzymaniu komunikatu „Przegrana”: 

 dodaj blok kiedy otrzymam ... i wybierz z listy „Przegrana”, 

 dołącz blok powiedz ... przez ... i wpisz: „Niestety nie udało d się wygrać. Czas minął”, a jako 
wartość wpisz 5, 

 na końcu skryptu wstaw blok zatrzymaj ... i wybierz wszystko. 
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