
Moi Drodzy. 

 

Dzisiaj w ramach edukacji informatycznej zgłębiamy podstawy programowania. 

Waszym dzisiejszym zadaniem będzie wykonanie ćwiczeń dotyczących umiejętności posługiwania się 
„blokami”. 

 

Żeby wykonać ćwiczenia trzeba mieć dostęp do Internetu. Zatem uruchamiamy przeglądarkę internetową i 
w pasku adresu wpisujemy: studio.code.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wpisaniu adresu wciskamy klawisz ENTER. Otworzy się nam okno 

 

 

Nieco niżej w otwartym oknie znajdziemy Podstawy Informatyki i zestawienie kursów. Klikamy w Kurs 1. 

 



Otworzy się nam okno z ćwiczeniami i zadaniami. 

 

 

Dzisiaj przejdziemy do lekcji 4. – Labirynt. Sekwencje. Po kliknięciu w   1   otworzy się nam okienko z filmem 
instruktażowym.  

 

  

 

Film jest króciutki, w dodatku w języku angielskim. Można jednak ustawić wyświetlanie napisów w języku 
polskim. Możecie poprosić o to rodziców lub starsze rodzeństwo. Jak to zrobić? Należy kliknąć w lewą ikon-
kę znajdującą się w prawym dolnym narożniku ekranu. 

 

 

 

Gdy w lewym górnym rogu pojawi się napis „angielski Kliknij     , by przejść do ustawień”, należy szybko klik-
nąć ikonkę środkową. 



 

 

Wyskoczy nam malutkie okienko z możliwością wyboru. Klikamy w środkową część „Napisy – angielski”. 

 

Wyskoczy nam lista języków z możliwością przewijania. Schodzimy na sam dół, gdzie znajdziemy „Przetłu-
macz automatycznie”. Klikamy w ten napis. 

 

Wyskoczy nam kolejna lista języków w porządku alfabetycznym z możliwością przewijania. Przewijamy, aż 
pojawi się nam „Polski”. Klikamy w „Polski” i uruchamiamy odtwarzanie filmu. Napisy będą przetłumaczone 
na język polski, chociaż niezbyt dokładnie i poprawnie. Film można odtwarzać wielokrotnie. 

 

Gdy zamkniemy okienko filmu, automatycznie otworzy się nam pierwsze zadanie. 

 



 

Zawsze na samej górze obszaru roboczego musimy mieć blok początkowy „po uruchomieniu”. Do tego blo-
ku będziemy zawsze od dołu dodawać kolejne bloki z poleceniami, aby ptak mógł dotrzeć do świnki. Pole-
cenia, to kierunek marszu ptaka wyrażony strzałkami. Każdy blok (strzałka) to przejście o jedno pole. Czy 
wydaliśmy dobre polecenia? Zawsze możemy to sprawdzić wybierając „Uruchom”. 

Jeżeli wykonamy zadanie poprawnie, program złoży nam gratulacje i możemy przejść do następnego zada-
nia wybierając „Kontynuuj”. 

Jeżeli zadanie będzie źle wykonane, program powie nam, byśmy kodowali dalej. Wówczas musimy wybrać 
„Zresetuj” i przystąpić do ponownego układania bloków. 

Pamiętajmy, że ułożone już bloki możemy rozdzielać, lecz zawsze robimy to od dołu. 

 

Zatem do dzieła. Dokładamy pierwszy blok. 

 

Czy to wystarczy? Oczywiście, że nie. Musimy dołożyć kolejny. 

 

Czy to wystarczy? Myślę, że tak. Wybieramy „Uruchom”. 



 

 Jeżeli pojawi się taki ekran, to znaczy, że zadanie zostało rozwiązane prawidłowo. Możemy wrócić do wyko-
nanego zadania wybierając „Ponów”, ale możemy też przejść do następnego, wybierając „Kontynuuj”. 

 

Popatrzcie jeszcze na fioletowy pasek nad blokami poleceń. Wyświetla się tam zawsze informacja, ilu blo-
ków poleceń należy użyć w obszarze roboczym, aby dobrze wykonać zadanie. Ten pierwszy, pomarańczowy 
blok też jest liczony. 

 

Wykonujemy po kolei ćwiczenia od 1 do 7.  

 

        Życzę powodzenia 

        Edward Kujański  

 

 

 


