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Projekt 
nr 1
Wycinanie i grawerowanie własnych projek-
tów na ploterze laserowym z zastosowaniem 
programu Inkscape

Autor:

Cele projektu:

Licencja:

Anna Warzocha

Uczeń:
• zna własności, wady i zalety grafiki rastrowej 

i wektorowej oraz zna zastosowanie tych 
grafik

• potrafi tworzyć i przetwarzać obrazy w pro-
gramie do grafiki wektorowej Inkscape

• przygotowuje projekty w Inkscape do cięcia i 
grawerowania na ploterze laserowym

Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0
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Etapy projektu:

Projekt nr 1 / 1

I. Nauka programu Inkscape do projektowania w grafice wektorowej

II. Nauka programu Inkscape i przygotowanie projektów do wycięcia na plote-
rze laserowym 

III. Zasady działania plotera laserowego. Nauka praktycznego wykorzystania 
plotera laserowego    

Czas trwania: 45 minut

Czas trwania: 90 minut

Czas trwania: 45 minut

Uczniowie poznają różne rodzaje grafiki oraz różnice między nimi. Dowiadują się o przeznaczeniu 
grafiki rastrowej i przeznaczeniu grafiki wektorowej.
Prezentacja do tego etapu zajęć: https://superkoderzy.pl/wp-content/uploads/2018/10/ploter_i_grafi-
ka.pdf 

Inkscape jest programem służącym do tworzenia oraz edycji grafiki wektorowej. Program 
jest bezpłatny i można go używać zarówno do celów prywatnych, jak i komercyjnych, bez żadnych 
opłat. Inkscape to bardzo uniwersalne narzędzie. Swoją elastyczność w działaniu zawdzięcza nie tyl-
ko możliwości tworzenia najprostszych obiektów takich jak elipsy i prostokąty, ale przede wszystkim 
ntuicyjnemu interfejsowi do rysowania nawet bardzo złożonych kształtów za pomocą krzywych Bez-
iera. Poza samym tworzeniem obiektów program umożliwia także zmianę ich kolorów, przezroczysto-
ści, a nawet nanoszenie różnego rodzaju gradientów (również z przezroczystymi i półprzezroczystymi 
kolorami), deseni oraz nakładanie masek i przycięć.

Wycięcie na ploterze laserowym wykonanych przez uczniów projektów. 

Zadania:
1. Przygotowanie w Inkscape projektu wielkanoc-
nego króliczka z koszyczkiem – wycięcie i grawer 
ze sklejki na ploterze laserowym .
2. Przygotowanie w Inkscape projektów jaj wielka-
nocnych – w zaprojektowanych wcześniej szablo-
nach uczniowie wykonają własne rysunki i teksty 
do wygrawerowania na ploterze laserowym.

https://superkoderzy.pl/wp-content/uploads/2018/10/ploter_i_grafika.pdf 
https://superkoderzy.pl/wp-content/uploads/2018/10/ploter_i_grafika.pdf 
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IV. Prezentacja zrealizowanego projektu    

fot. Anna Warzocha i Robert Warzocha

fot. Anna Warzocha i Robert Warzocha

fot. Anna Warzocha i Robert Warzocha

fot. Anna Warzocha i Robert Warzocha

Relacja z zajęć: 
http://superkoderzysp350.bitowyswiat.pl/2018/03/20/projekt-model-program/ 

Zajęcia w FabLab powered by Orange prowadzili: 
• Anna Warzocha – nauczyciel S.P. Nr 350 w Warszawie,
• Robert Warzocha – wolontariusz Fundacja Orange

http://superkoderzysp350.bitowyswiat.pl/2018/03/20/projekt-model-program/ 
https://fablabtwarda.pl/strona-glowna/
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Projekt 
nr 2
Projektowanie w Tinkercad figur szachowych 
i ich wydruk na drukarce 3D 

Autor:

Cele projektu:

Licencja:

Anna Warzocha

Uczeń:
• potrafi wyszukać w Internecie wiadomości, aplikacje i 

narzędzia do wykonania własnych projektów,
• wykorzystuje Mapy Google do przygotowania wła-

snych projektów i ich prezentacji,
• potrafi korzystać aplikacji 3D Warehouse,
• wykorzystuje narzędzia internetowe, filmiki instrukta-

żowe do samokształcenia,
• korzysta z aplikacji internetowej Tinkercad do tworze-

nia własnych projektów 3D,
• ustawia parametry wydruku w  programie z-Suite,
• potrafi drukować własne projekty na drukarce 3D 

Zortrax M200.

Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0
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Etapy projektu:

Projekt nr 2 / 1

I. Nauka projektowania i drukowania 3D z pomocą aplikacji Tinkercad  

II. Zapoznanie uczniów z programem z-Suite do przygotowania projektów do 
druku 3D  

III. Budowa i zasady działania drukarki 3D na przykładzie Zortrex     

Czas trwania: 3 x 45 minut

Czas trwania: 45 minut

Czas trwania: 45 minut

• Wyszukiwanie projektów na Google Maps, wzorowanie się na projektach zaprezentowanych na 3D 
Warehouse

• https://www.tinkercad.com/learn/ - założenie kont, nauka projektowania 3D

• Wykonanie kilku projektów na podstawie filmików pokazujących możliwości, jakie oferują progra-
my do modelowania 3D (w tym Tinkercad). Proponujemy szukać inspiracji m.in. na kanale Zamo-
delowani na YouTube.

Nauka obsługi programu z-Suite.
Z-Suite służy do dwóch rzeczy – po pierwsze pozwala przeglądać bibliotekę modeli i zarządzać nimi, 
po drugie dzięki niemu można przygotować modele o odpowiednich parametrach do wydruku.
Po załadowaniu modelu w formacie STL, OBJ lub DXF Z-Suite pozwala zmienić jego rozmiar, zapla-
-nować położenie na platformie, obejrzeć z każdej strony oraz ewentualnie podzielić na części. Przy 
przygotowaniu pliku można też wybrać prędkość (jakość) drukowania i określić, jak gęste ma być 
jego wypełnienie i jak grube będą podpórki.

Tinkercad to prosta aplikacja internetowa do projektowania i drukowania 3D, której może uży-
wać dosłownie każdy. W aplikacji Tinkercad kształty są podstawowymi elementami budulcowymi. 
Każdy kształt może służyć do dodawania lub usuwania materiału. Można też używać istnieją-
cych kształtów lub importować własne. Można je swobodnie przesuwać, obracać i korygować w 
przestrzeni. Linijka i inne narzędzia umożliwiają wprowadzanie dokładnych wymiarów. Grupowanie 
zestawów kształtów pozwala tworzyć modele nawet o wysokim stopniu zaawansowania.

Prezentacja drukarki 3D, omówienie budowy, zasad działania.
Druk 3D to technologia, która pozwala na zmienienie komputerowego projektu w realny przedmiot. 
Dokonuje się to dzięki drukarkom 3D, specjalnemu oprogramowaniu i materiałom do druku. Druk 3D 
to technologia przyrostowa i w odróżnieniu od subtraktywnych metod obróbki jak np. obróbka skra-
waniem, materiał jest dodawany i, szczególnie w przypadku technologii FFF, budowany przez nakła-
danie kolejnych warstw roztopionego materiału, aż do uzyskania docelowego obiektu. Druk 3D jest 
obecny na rynku od lat 80, ale dopiero niedawno zyskał popularność w różnych branżach. 
Więcej szczegółowych informacji: https://zortrax.pl/czym-jest-druk-3d/ 

https://www.google.com/maps
https://www.tinkercad.com/learn/
https://www.youtube.com/channel/UCW4ffos6TdkIGxQqdz2YezA/feed
https://www.youtube.com/channel/UCW4ffos6TdkIGxQqdz2YezA/feed
https://zortrax.pl/czym-jest-druk-3d/ 
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IV. Prezentacja zrealizowanego projektu    

Naszym zadaniem było zaprojektowanie w Tinkercad zestawu  figur szachowych: uczniowie w pa-
-rach zaprojektowali: wieżę, pionka, gońca, konika, hetmana i króla. Wzorowali się na wybranych 
najbardziej zadziwiających ich zdaniem budynkach świata. Zanim uczniowie wykonali ostateczny 
wydruk, musieli przygotować prezentację swojego budynku i uzasadnić swój wybór.
Materiały i opis na naszym blogu http://superkoderzysp350.bitowyswiat.pl/2018/04/05/druk-3d-za-
czynamy/ 
Wykonując własne projekty, wzorowaliśmy się na projektach w 3D Warehouse. 3D Warehouse to 
baza danych z modeli 3D w swobodnym dostępie do pobierania, gdzie użytkownicy SketchUp mogą 
również publikować swoje modele. Wybraliśmy takie budynki, które mogliśmy również oglądać je w 
Google Earth. 
1. Król - Willis Tower
Willis Tower (wcześniej nazywana Sears Tower) to 
najwyższy budynek w Ameryce Północnej. Budynek 
zbudowany jest z dziewięciu 75-metrowych rur ze 
spawanej stali o wysokości 50 i 108 pięter. Podłogi są 
zawieszone w rurach. Stalowy budynek jest pokryty 
czarnym aluminium i brązowym szkłem.

2. Królowa (Hetman) - Empire State Building
Jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków 
na świecie, Empire State Building symbolizuje komer-
cyjną siłę i witalność Nowego Jorku. Architekt William 
Lamb użył prostego kształtu ołówka jako podstawy 
swojego projektu. Sięgający wysokości 1250 stóp, 
budynek w stylu Art Deco był cudem inżynierii swoich 
czasów.

3. Goniec - Chrysler Building
Jeden z pierwszych dużych budynków, w których 
metal jest szeroko stosowany na zewnątrz. Zdobienia 
budynku nawiązuje do samochodu - symbolu epoki 
maszyny. 

http://superkoderzysp350.bitowyswiat.pl/2018/04/05/druk-3d-zaczynamy/ 
http://superkoderzysp350.bitowyswiat.pl/2018/04/05/druk-3d-zaczynamy/ 
https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=6a63db3e0a04883edae442be6607a585
https://3dwarehouse.sketchup.com/legacymodel.html?id=ce8a4aa401c82e92776079129397a44&legacyredirect=backend
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/d6252c6ec1c6b9abd6c1dabda3f18ad3/The-Chrysler-Building
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4. Skoczek - Columbia Center
Centrum Columbia zostało zaprojektowane przez 
Chester L. Lindsey Architects. 76-piętrowy budynek 
został ukończony w 1985 roku i stoi w Seattle w sta-
nie Waszyngton. Columbia Center to najwyższy budy-
nek w stanie Waszyngton.

5. Wieża - Hearst Tower
Zaprojektowany przez Foster and Partners, Hearst To-
wer wyrasta z powłoki starego 6-piętrowego budynku 
w stylu art deco. Konstrukcja Hearst Tower składa się 
wyłącznie z podpór ukośnych. Ma 596 stóp wysoko-
ści (181,7 metrów).

6. Pionek - KOIN Center
Budynek ten, otwarty w 1984 roku, jest trzecim co do 
wielkości w mieście Portland. Ma wysokość 509 stóp, 
a fasadę w kolorze pomarańczowym.

1) Wybór budynku np. na podstawie widoku 3D w Google Earth; zapoznanie się z rzeczywistym pro-
jektem, lokalizacją budynku, historią i ciekawostkami tej budowli
2) Wirtualny spacer w Google Earth. Wykorzystanie 3D Warehouse do zaprojektowania własnej figury 
szachowej.

Etapy tworzenia figury na przykładzie Króla (Willis Tower)

https://3dwarehouse.sketchup.com/legacymodel.html?id=d433623d11de83617cb6004221743af&legacyredirect=backend
https://3dwarehouse.sketchup.com/legacymodel.html?id=d34383b25193da9aae682533f3f1d4dd&legacyredirect=backend
https://3dwarehouse.sketchup.com/legacymodel.html?id=b1eeab9f04841c42e1c5b8cf13202547&legacyredirect=backend
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3) Zwymiarowanie budynku na podstawie modelu zaprezentowanego w 3D Warehouse. 

4) Wykonanie własnego projektu w Tinkercad.

5) Przygotowanie parametrów projektu do druku w programie z-Suite: wybór materiału i jakości, ro-
dzaj wypełnienia figury, support.

6) Wydruk projektów na drukarce Zortrax M200.
7) Zaprojektowanie planszy do szachów w programie Inkscape, wycięcie i wygrawerowanie jej na plo-
terze laserowym.
8) Zaprogramowanie zegara szachowego.
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fot. Bartek Bartosiński i Robert Warzocha

Relacja z zajęć: 
• http://superkoderzysp350.bitowyswiat.pl/2018/04/05/druk-3d-zaczynamy/
• http://superkoderzysp350.bitowyswiat.pl/2018/04/08/finalizujemy-swoje-projekty-i-dru-

kujemy-je-na-drukarkach-3d/

Zajęcia w FabLab powered by Orange prowadzili: 
• Anna Warzocha – nauczyciel S.P. Nr 350 w Warszawie,
• Robert Warzocha – wolontariusz Fundacja Orange

fot. Bartek Bartosiński i Robert Warzocha

fot. Bartek Bartosiński i Robert Warzocha

fot. Bartek Bartosiński i Robert Warzocha

http://superkoderzysp350.bitowyswiat.pl/2018/04/05/druk-3d-zaczynamy/
http://superkoderzysp350.bitowyswiat.pl/2018/04/08/finalizujemy-swoje-projekty-i-drukujemy-je-na-dru
http://superkoderzysp350.bitowyswiat.pl/2018/04/08/finalizujemy-swoje-projekty-i-drukujemy-je-na-dru
https://fablabtwarda.pl/strona-glowna/
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Projekt 
nr 3
Zaprojektowanie i wykonanie obudowy na 
płytkę micro:bit. Nauka programowania płytki 
micro:bit.

Autor:

Cele projektu:

Licencja:

Anna Warzocha

Uczeń:
• zna własności, wady i zalety grafiki rastrowej i wekto-

rowej oraz zna zastosowanie tych grafik,
• potrafi tworzyć i przetwarzać obrazy w programie do 

grafiki wektorowej Inkscape,
• potrafi projektować w Inkscape wykorzystując kilka 

warstw,
• wymiaruje płytkę micro:bit i na podstawie własnych 

pomiarów wykonuje projekt obudowy w programie 
do grafiki wektorowej,

• przygotowuje projekty w Inkscape do cięcia i grawe-
rowania na ploterze laserowym.

Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0
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2. Pomysł na obudowę.

3. Nadanie nowego kształtu obudowy na podstawie wybranego rysunku (obrysowanie kształtu narzę-
dziem Pióro) lub według własnego pomysłu. 

Etapy projektu:
I. Wykorzystanie  programu Inkscape do zaprojektowania własnej obudowy na 
płytkę micro:bit
Czas trwania: 3 x 45 minut

1. Zaprojektowanie podstawowego wzoru obudowy na płytkę micro:bit w programie Inkscape (zwy-
miarowanie płytki, rozmieszczenie otworów na śrubki).
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4. Zamiana konturów w ścieżki

5. Przygotowanie projektu do wycięcia i grawerowania na ploterze laserowym. 
Kolor ścieżki oznacza dla plotera konkretne zadanie:
• czerwony: cięcie z mostkami
• czarny: cięcie
• niebieski: grawer
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Przykładem bardzo praktycznej obudowy do micro:bit  jest kompas. Oto kod do zaprogramowania 
płytki micro:bit - stosując go, otrzymamy prawidłowo działające urządzenie.

II. Wycięcie projektów uczniów na ploterze laserowym w sklejce

III. Micro:bit i kompas

Czas trwania: 45 minut
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Relacja z zajęć: http://superkoderzysp350.bitowyswiat.pl/2018/05/21/microbit-autorskie-
-projekty-obudowy-do-plytki-edukacyjnej/ 

Zajęcia w FabLab powered by Orange prowadzili: 
• Anna Warzocha – nauczyciel S.P. Nr 350 w Warszawie,
• Robert Warzocha – wolontariusz Fundacja Orange

fot. Bartek Bartosiński i Ania Warzocha fot. Bartek Bartosiński i Ania Warzocha

http://superkoderzysp350.bitowyswiat.pl/2018/05/21/microbit-autorskie-projekty-obudowy-do-plytki-edu
http://superkoderzysp350.bitowyswiat.pl/2018/05/21/microbit-autorskie-projekty-obudowy-do-plytki-edu
https://fablabtwarda.pl/strona-glowna/
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Projekt 
nr 4
Wykonanie własnego instrumentu muzyczne-
go i zaprogramowanie go na płytce micro:bit  

Autor:

Cele projektu:

Licencja:

Anna Warzocha

Uczeń:
• potrafi tworzyć i przetwarzać obrazy w programie do 

grafiki wektorowej Inkscape,
• przygotowuje projekty w Inkscape do cięcia i grawe-

rowania na ploterze laserowym,
• potrafi programować płytkę micro:bit korzystając z 

aplikacji na https://makecode.microbit.org/ 
• programuje płytkę micro:bit jako „instrument muzycz-

ny”, np. wykorzystując czujnik światłą i żyroskop.

Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0

https://makecode.microbit.org/ 
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II. Zaprogramowanie micro:bit do grania dźwięków i melodii 
Czas trwania: 2 x 45 minut

b) Buziaki: https://makecode.microbit.org/projects/smiley-buttons 
c) Magiczny przycisk: https://makecode.microbit.org/projects/magic-button-trick 
d) Papier – kamień – nożyce: https://makecode.microbit.org/projects/rock-paper-scissors 

Więcej projektów znajdziemy na https://makecode.microbit.org/projects 

Zadanie 1: Zagraj dźwięk
Zaprogramuj płytkę micro:bit, aby po wciśnięciu przycisku A lub przycisku B, zagrana została dowol-
na muzyka na micro:bit.

Etapy projektu:
I. Pierwsze spotkanie z micro:bit. Zajęcia z programowania 
Czas trwania: 2 x 45 minut

Wybrane projekty:

a) Migające serce: https://makecode.microbit.org/projects/flashing-heart

https://makecode.microbit.org/projects/smiley-buttons 
https://makecode.microbit.org/projects/magic-button-trick
https://makecode.microbit.org/projects/rock-paper-scissors
https://makecode.microbit.org/projects 
https://makecode.microbit.org/projects/flashing-heart
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Zadanie 2: Ambulans
Zaprogramuj płytkę micro:bit, aby po wciśnięcie przycisku A powodowało włączenie alarmu – syreny, 
a wciśnięcie przycisku B – wyłączało syrenę. W tym celu wykorzystaj zmienne. Dodatkowo na wy-
świetlaczu płytki micro:bit wyświetlać ma się animacja.

Zadanie 3: Star Wars
Na podstawie zapisu nutowego, zaprogramuj płytkę micro:bit, by zagrany został motyw muzyczny z 
filmu STAR WARS. Na wyświetlaczu widoczny ma być tekst „A long time ago in a galaxy far, far away 
…”.  STAR WARS Main Theme John Williams

Przykładowe rozwiązanie:

Przykładowe rozwiązanie:
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Przykładowe rozwiązanie (fragment kodu):
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Zadanie 4: Gitara
Zaprogramuj płytkę micro:bit, by stała się „gitarą”: częstotliwość wygrywanych dźwięków zależeć ma 
od położenia gitary, a ton dźwięków od natężenia światła padającego na płytkę micro:bit.

Wskazówki:
1. Podłącz głośniki słuchawkowe z płytką micro:bit za pomocą klipsów krokodylkowych (GND pod-
łącz do podstawy gniazda słuchawkowego, a styk 0 do końcówki gniazda słuchawkowego).

2. Zaprogramuj micro:bitowe diody LED - czujniki światła.
Pętla zawsze jest przydatna, gdy istnieje potrzeba ciągłego sprawdzania zdarzenia lub używania 
zmieniającej się wartości w kodzie. W naszej gitarze wykorzystamy ciągły pomiar natężenia aktualne-
go poziomu światła, aby kontrolować ton dźwięków: blok poziomu światła zgłasza odczyt wartości 
od 0 (ciemny) do 255 (jasny).

3.Kontroluj częstotliwość za pomocą natężenia światła wejściowego.
Częstotliwość zmierzona jest w Hz, które są cyklami na sekundę lub wibracjami na sekundę. Zdrowe 
ucho ludzkie może wykrywać częstotliwości w zakresie od 20Hz do 20 000Hz. Słuchawki micro:bit 
wytwarzają wykrywalną moc ~50Hz - 6000Hz. 261Hz reprezentuje nutę C.
Ustaw ton, używając bloku mnożenia Math, który mnoży wejście światła przez 25 lub eksperymentuj 
z mnożnikami większymi i mniejszymi niż 25. Sprawdź sterowanie tonem światła na gitarze: zasłaniaj 
diody LED ręką, aby zmieniać światło wykrywane w celu kontrolowania tonu.

4. Akcelerometr, grawitacja i pochylenie – graj na swojej gitarze, dostosowując częstotliwość dźwię-
ków gitary za pomocą akcelerometru.
Micro: bit zawiera czujnik przyspieszenia, który może mierzyć siły przykładane do płytki. 
Na Ziemi poddajemy się sile grawitacji, która przyciąga nas do ziemi. Kiedy micro:bit jest płaski na 
stole, z ekranem skierowanym do góry, siła grawitacji jest wyrównana z osią Z micro:bit. Czujniki mi-
cro:bit wytwarzają wartości sygnałów od 0 do 1023. Blok mapy przekształca sygnał na żądany za-
kres (odwzorowuje liczbę z jednego zakresu do drugiego). Dzięki temu wysokość dźwięków na naszej 
gitarze zależeć będzie od położenia gitary, a grane tony od natężenia światła na jej diodach.
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Przykładowe rozwiązanie:

III. Zaprojektowanie modelu gitary w Inkscape  
Czas trwania: 2 x 45 minut

IV. Wycięcie i wygrawerowanie elementów ozdobnych gitary w sklejce oraz 
zamocowanie na niej micro:bit
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Projekt 
nr 5
Zbudowanie robota sterowanego za pomocą 
płytki micro:bit.  Zaprogramowanie robota, 
sterowanie nim  za pomocą aplikacji na tele-
fonie lub tablecie. 

Autor:

Cele projektu:

Licencja:

Anna Warzocha

Uczeń:
• rozpoznaje elementy sterujące i wykonawcze budo-

wanego robota,
• potrafi połączyć elementy elektroniczne ze sobą,
• potrafi połączyć elementy mechaniczne robota,
• na podstawy zasilania urządzeń elektronicznych (po-

laryzacja sterownika, polaryzacja silników),
• wykorzystuje dostępne aplikacje (instaluje je na swo-

im telefonie / smart fonie ) do sterowania własnym 
robotem.

Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 3.0
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Etapy projektu:
I. Budujemy własnego robota
Czas trwania: 45 minut

Krok 1 – Przygotowanie zestawu do montażu

Krok 2 – Lutowanie przewodów na dwóch silnikach (zalecana pomoc rodziców/nauczyciela)

Krok 3 – Zamocowanie silników do platformy robota
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Krok 4 – Połączenie płyty sterownika silnika do platformy 

Krok 5 – Podłączanie silników do płyty sterownika silnika

Krok 6 – Przymocowanie koszyczka na baterie

Podłącz czerwony i czarny przewód do terminala na płycie sterownika silnika dla micro:bit oznaczo-
nego jako "POWER". Umieść czarny przewód po lewej stronie terminala oznaczony jako "CZARNY", 
a czerwony przewód po prawej stronie terminala godnie z oznaczeniem "CZERWONY".
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II. Programujemy własnego robota i sterujemy nim 
Czas trwania: 2 x 45 minut

Krok 1 – Wgranie na płytkę micro:bit kodu "Pojazd sterowany smartphonem" ze strony http://kody.
bitowyswiat.pl/ 

Krok 2 – Zainstalowanie na własnych smartfonach aplikacji do sterowania robotem, np. Kitronik Move

Krok 3 – Sterowanie robotem i przetestowanie jego możliwości w różnych konkurencjach: wyścig, 
slalom, sumo.

Krok 4 – Programowanie robota za pomocą edytora makecode https://makecode.microbit.org/ 

Alternatywna aplikacja, np. micro:bit Blue: http://www.bittysoftware.com/tools.html#testing 

Przykłady programów:  https://www.kitronik.co.uk/blog/part-6-coding-with-the-makecode-editor/ 
Więcej szczegółów i inspiracji znajdziemy na https://www.kitronik.co.uk/5604-line-following-buggy-for-the-
-bbc-microbit.html 

http://kody.bitowyswiat.pl/
http://kody.bitowyswiat.pl/
https://www.kitronik.co.uk/blog/kitronik-move-app/
https://makecode.microbit.org/ 
http://www.bittysoftware.com/tools.html#testing 
https://www.kitronik.co.uk/blog/part-6-coding-with-the-makecode-editor/ 
https://www.kitronik.co.uk/5604-line-following-buggy-for-the-bbc-microbit.html 
https://www.kitronik.co.uk/5604-line-following-buggy-for-the-bbc-microbit.html 
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