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poznają zestaw LOFI Robot CODEBOX
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Autorzy: Grzegorz Zawistowski, Maciej Wojnicki

Lekcja 1:
Omówienie zawartości zestawu
LOFI Robot CODEBOX i tematyki kursu
Lekcja rozpoczynająca kilkunastogodzinny projekt. Uczniowie dowiedzą się,
czym jest Arduino, poznaj nazwy kilku języków programowania oraz skład zestawu LOFI Robot CODEBOX.
Cele lekcji:
Uczeń porafi:
⋅⋅ wyjaśnić, na czym polega cykl zajęć z LOFI Robot CODEBOX,
⋅⋅ wymienić kilka języków programowania,
⋅⋅ wyjaśnić, czym jest Arduino,
⋅⋅ podać przykłady wykorzystania Arduino,
⋅⋅ nazwać poszczególne elementy zetawu LOFI Robot CODEBOX,
⋅⋅ opisać zastosowanie przykładowych części elektronicznych
zestawu,
⋅⋅ uzgodnić skład zespołu do pracy w grupie.
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ zestaw LOFI Robot CODEBOX
⋅⋅ wyświetlacz LED 8x8 pikseli RGB
Pojęcia kluczowe:
→ LOFI Robot CODEBOX → sterownik Arduino → adapter LOFI
Brain → czujniki: przycisk, potencjometr, czujnik odległości, czujnik natężenia światła → dioda LED, wyświetlacz LED → serwomotor → Arduino IDE → C/C+ → programowanie
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład problemowy,
⋅⋅ pogadanka,
⋅⋅ dyskusja związana z wykładem,
⋅⋅ pokaz,
⋅⋅ ćwiczenia laboratoryjne.
Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane
i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu
problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów,
w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych,
listy kroków;
2) stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy:
a) na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu
Euklidesa w obu wersjach iteracyjnych (z odejmowaniem i z
resztą z dzielenia),
4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania,stosując złożone postaci zapytań i korzysta z
zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (15 min.)
Rozpoczynamy wykład problemowy, w czasie którego informujemy uczniów, że zaczynamy cykl zajęć, w
czasie których będziemy projektowali gry, ale inne niż znamy ze współczesnych komputerów. Będą to gry bez
wyrafinowanej grafiki i dźwięku. Będą najprostsze jak to tylko możliwe, bazujące na refleksie, zręczności, zdrowej rywalizacji i pomysłowości.

Będziemy tworzyć grę “Strzelnica”, “Wyścigi na refleks” i inne, na jakie pozwoli nam czas i kreatywność.
Tym razem będziemy pracowali w tekstowym języku programowania C oraz z zestawem LOFI Robot CODEBOX bazującym na popularnym mikrokontrolerze Arduino. Zadajemy uczniom pytanie: “Jakie języki programowania znają”?
Słuchamy różnych odpowiedzi uczniów, dajemy się wypowiedzieć każdemu chętnemu dziecku. Nie przerywamy wypowiedzi, nawet jeśli niektóre odpowiedzi uczniów powtarzają się, są nieprecyzyjne, czy błędne. Każdą wypowiedź ucznia
możemy zakończyć krótkim potwierdzeniem (jeśli podawał dobre przykłady) lub zaprzeczeniem, np. “Nie do końca się z
Tobą zgadzam” (jeśli powiedział coś źle) i przekazujemy głos kolejnym uczniom, zachęcając do poszukiwania skojarzeń i
odpowiedzi na postawione pytanie.
Przykładowe odpowiedzi:
• Scratch
• Java
• C, C++
• Python
• Visual Basic, Visual Basic .NET
• JavaScript
• PHP
• Perl
• Swift
• Delphi/Object Pascal

Zadajemy uczniom pytanie: “Kto wie co to jest Arduino”?
Słuchamy odpowiedzi i wyjaśniamy: Arduino jest to platforma programistyczna oparta na projekcie
Open Hardware. Przeznaczona jest do tworzenia samodzielnych interaktywnych obiektów i ogólnodostępnych tanich narzędzi, elastycznych i łatwych w użyciu przez hobbystów.
Przykładem wykorzystania Arduino może być projekt termometru i wyświetlacza LED pokazującego
temperaturę lub dowolny tekst na szyldzie sklepowym. Arduino często też jest podstawą do budowy
sterowalnego lub autonomicznego pojazdu, robota, łazika czy innych projektów, w których niezbędne
jest zaprogramowanie konkretnego działania, z wykorzystaniem różnego rodzaju czujników (odległości, temperatury, natężenia światła, natężenia dźwięku, przycisków, potencjometrów) oraz diod,
wyświetlaczy, silników, serwomotorów itp.
Typowa płyta Arduino zawiera kontroler (czyli “mózg”), cyfrowe i analogowe wejścia i wyjścia oraz
interfejs USB służący do połączeń z komputerem. Komputer we współpracy z Arduino wykorzystywany jest do zaprogramowania kontrolera, który później może działać samodzielnie (bez podłączenia do
komputera).
Programowanie odbywa się w aplikacji Arduino IDE, a język programowania Arduino przypomina
język C. Ze względu na prostotę składni programowanie Arduino świetnie sprawdza się jako pierwszy
tekstowy język programowania. Wewnątrz Arduino IDE kod programu jest pośrednio kompilowany, a
następnie wgrywany do podłączonej płyty Arduino.
W czasie naszego projektu uczniowie poznają podstawowe zasady działania elektronicznych czujników i modułów, przy pomocy których będziemy konstruować własne urządzenia do gier.
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Część zasadnicza (20 min.)
W tej części pokazujemy uczniom i omawiamy zawartości zestawu LOFI Robot CODEBOX.
W skład zestawu wchodzą części mechaniczne i elektroniczne. Wyjmujemy je z pudełka, prosimy uczniów o
rozpakowanie i wyjmowanie, pokazujemy i omawiamy, uczniowie je oglądają.

Części mechaniczne:
• części drewniane, z których konstruować będziemy podstawowe konstrukcje do lekcji,
• śrubokręt krzyżakowy i śrubki M3 do montowania elementów drewnianych.
Części elektroniczne:
• sterownik Arduino UNO – sterownik to główna płytka programowalna, do pamięci której wgrywamy tworzone przez nas programy. Płytka ma szereg WEJŚĆ i WYJŚĆ, do których podłączać możemy różnego rodzaju
moduły elektroniczne – zależnie od potrzeb – czujniki, silniki, diody LED i wyświetlacz,
• adapter LOFI Brain – to nakładka na płytkę Arduino, które upraszcza podłączanie do niej zewnętrznych
modułów przy pomocy uniwersalnego złącza 3 pinowego
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• czujniki – w zestawie znajdują się następujące czujniki, które możemy podłączyć do Arduino:
- dwa czujniki światła – fotorezystory,
- przycisk,
- potencjometr,
- czujnik odległości (jako jedyny czujnik z kompletu podłączany jest przewodem czterożyłowym do dedykowanego wejścia).

• serwomotor – w zestawie znajduje się jeden silnik typu serwo – umożliwiający konstruowanie układów poruszających się w zakresie 0 do 180 stopni, dzięki czemu idealnie nadaje się jako napęd przegubów, chwytaków, ramion, wskaźników itp.

• kabelki krokodylki – w zestawie znajdują się dwa przewody zakończone złączami typu “krokodylek” można
je podłączyć do modułu z przyciskiem dzięki czemu możemy sprawdzać przewodność elektryczną różnego
rodzaju obiektów i używać ich jako nietypowych przycisków. Właściwość tę wykorzystamy na jednej z lekcji.
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• wyświetlacz LED – w zestawie znajduje się wyświetlacz posiadający matrycę o rozdzielczości 8×8 pixeli
– to niezwykle mało w porównaniu do typowego ekranu (np. Full HD 1920×1080), ale pixele w tym wyświetlaczu są bardzo duże i mogą świecić w pełnej palecie kolorów, dlatego świetnie nadaje się on do generowania różnego rodzaju efektów świetlnych i wystarczy do wyświetlenia prostych komunikatów, np. liczb,
emotikonów i prostych grafik.

Uczniowie powinni podzielić się na tyle grup, ile zestawów LOFI Robot CODEBOX posiada nauczyciel na lekcji.
Dobrze, aby każda z grup została przypisana do konkretnego zestawu (można na kartce zapisać nazwiska
osób i włożyć ją do konkretnego pudełka).
Uczniowie w grupach oglądają poszczególne elementy, wymieniają się spostrzeżeniami, w razie wątpliwości
dopytują nauczyciela.

Podsumowanie i ewaluacja (10 min.)
Prosimy, aby uczniowie ostrożnie spakowali i podpisali zestawy. Jeden przedstawiciel każdej grupy przynosi
zestaw na wyznaczone przez nauczyciela miejsce w klasie.
Zadajemy uczniom pytanie: "czego nauczyliśmy się na dzisiejszej lekcji?"
• wiemy co będziemy robić w czasie cyklu zajęć – projektować gry, programować w języku tekstowym, konstruować proste narzędzia elektro-mechaniczne,
• wiemy czym jest Arduino,
• znamy przykładowe projekty wykonane w Arduino,
• znamy nazwy kilku tekstowych języków programowania,
• wiemy co wchodzi w skład zestawu LOFI Robot CODEBOX.
Na zakończenie opowiadamy uczniom, co będziemy robić i czego się nauczymy podczas kolejnej lekcji: nauczymy się wgrywać skrypty z komputera na kontroler Arduino przez kabel USB.
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Lekcja 2:
Omówienie działania środowiska Arduino IDE
Podczas tej lekcji uczniowie poznają środowisko Arduino IDE. Nauczą się wgrywać gotowe skrypty na kontroler, podłączyć czujniki i urządzenia wyjścia.
Cele lekcji:
Uczeń porafi:
⋅⋅ uruchomić środowisko Arduino IDE,
⋅⋅ określi znaczenie ikon na pasku narzędzi,
⋅⋅ tworzyć przykładowu plik ze szkicem,
⋅⋅ podłączyć sterownik Arduino do komputera,
⋅⋅ zweryfikować szkic,
⋅⋅ wybra odpowiedni płytkę i port w Arduino IDE,
⋅⋅ wgrać gotowy szkic na płytkę
⋅⋅ podłączyć czujniki, diody, wyświetlacz i serwomotor do adaptera LOFI Brain,
⋅⋅ obserwować działanie przykładowych szkiców.
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ zestaw LOFI Robot CODEBOX
⋅⋅ wyświetlacz LED 8x8 pikseli RGB
⋅⋅ komputery stacjonarne lub przenośne z zainstalowanym
Arduino IDE
⋅⋅ komputer nauczyciela z zainstalowanym Arduino IDE, projektor, tablica projekcyjna
Pojęcia kluczowe:
→ LOFI Robot CODEBOX → sterownik Arduino → adapter
LOFI Brain → czujniki: przycisk, potencjometr, czujnik odległości,
czujnik natężenia światła → dioda LED, wyświetlacz LED → serwomotor → Arduino IDE → zweryfikuj → wgraj → szeregowy
monitor → szkic / skrypt / program
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład problemowy,
⋅⋅ pogadanka,
⋅⋅ dyskusja związana z wykładem,
⋅⋅ pokaz,
⋅⋅ ćwiczenia laboratoryjne.

Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane
i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu
problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów,
w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych,
listy kroków;
2) stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy:
a) na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu
Euklidesa w obu wersjach iteracyjnych (z odejmowaniem i z
resztą z dzielenia),
4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania,stosując złożone postaci zapytań i korzysta z
zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (5 min.)
Pytamy uczniów, o czym rozmawialiśmy podczas ostatniej lekcji?
• o nowym cyklu zajęć, w ramach którego będziemy projektować gry, programować w języku tekstowym i
konstruować proste narzędzia elektro-mechaniczne,
• o Arduino i jego możliwościach wykorzystania,
• poznaliśmy nazwy kilku tekstowych języków programowania,
• oglądaliśmy zawartość zestawu LOFI Robot CODEBOX i podzieliliśmy się na grupy.
Dziś uczniowie poznają działanie środowiska Arduino IDE. Podłączymy do komputerów za pomocą USB
Arduino i spróbujemy wgrać kilka przykładowych skryptów. Sami jednak jeszcze nie będziemy analizować ani
pisać programów w języku C.

Część zasadnicza (35 min.)
Przedstawiciel każdej grupy uczniów bierze od nauczyciela przypisany danej grupie zestaw. Uczniowie siadają
przy komputerach.
Prosimy uczniów aby włączyli komputery i zalogowali się.
Od tej pory nauczyciel wyświetla za pomocą projektora zawartość swojego ekranu, wykonuje i omawia następujące czynności oraz prosi uczniów, aby wykonywali po kolei to samo.
Prosimy aby uczniowie uruchomili Arduino IDE:

Omawiamy okno aplikacji:
• pasek menu zawiera polecenia: Plik, Edytuj, Szkic, Narzędzia, Pomoc
• pasek narzędzi zawiera 6 ikon:
- zweryfikuj – służy do sprawdzenia poprawności składni, zanim będziemy chcieli wysłać program z komputera na Arduino,
- wgraj – uruchamia kompilowanie szkicu i wgrywania program na Arduino,
- nowy – otwiera nowe, czyste okno programu,
Konstruktorzy gier / Lekcja 2 / 2

#SuperKoderzy / Konstruktorzy gier / Omówienie działania środowiska Arduino IDE

- otwórz – do otwarcia wcześniej zapisanego projektu,
- zapisz – do zapisania aktualnego projektu na dysku twardym komputera.
- szeregowy monitor – wyświetlanie danych odbieranych z płytki Arduino w oknie monitora portu szeregowego.
• główną część programu stanowi okno / pole tekstowe, gdzie wpisuje się kod,
• poniżej znajduje się niebieski i czarny pasek, gdzie wyświetlane są komunikaty, np. podczas sprawdzania
programu oraz kompilowania i wgrywania na płytkę Arduino,
• na samym dole jest pasek stanu gdzie wyświetla się informacja o tym, jaki sterownik/rodzaj Arduino wybrano oraz na którym porcie Arduino jest podłączone.
Prosimy, aby uczniowie rozpakowali LOFI Robot CODEBOX: wyjęli sterownik Arduino UNO wraz z adapterem
LOFI Brain, czujniki, kable do czujników oraz wyświetlacz. Następnie:
• wyświetlacz podłączamy do OUTPUT3,
• sterownik Arduino UNO podłączamy do komputera przez dołączony kabel USB,
• uruchamiamy program Arduino IDE,
• ustawiamy w programie odpowiedni model płytki: Narzędzia > Płytka > wybieramy Arduino Uno
(może być Arduino/Genuino Uno)
• wybieramy odpowiedni port szeregowy: Narzędzia > Port > np. COM3 (Arduino/Genuino Uno)
• otwieramy przykładowy program z wgranych wcześniej bibliotek LOFI: Plik > Przykłady > LOFI > lofi_
display_rainbow
Mówimy uczniom, że w tym momencie widzimy gotowy skrypt/program napisany w języku Arduino IDE/C,
który możemy wgrać na płytkę Arduino UNO podłączoną do komputera, aby ten program zaczął działać. W
tym celu:
• klikamy Zweryfikuj,
• “kompilowanie szkicu” będzie trwało kilkadziesiąt sekund,
• pojawi się napis Kompilacja zakończona – sprawdzamy, czy nie ma błędów. Jeśli nie, to:
• klikamy Wgraj – skrypt zostanie wgrany na płytkę Arduino. Po wgraniu usłyszymy 3x krótki sygnał dźwiękowy z buzzera i na wyświetlaczu RGB 8×8 będzie widać efekt tęczy.
Następnie wybieramy Plik > Przykłady > LOFI i otwieramy kolejne przykłady z wgranych bibliotek LOFI i
wgrywamy je na płytkę Arduino obserwując efekty działania.
Ilość przykładów jaki uczniowie mogą wgrać zależy od ilości czasu, jaki pozostał do zakończenia lekcji:
• lofi_display_duck – wyświetlacz podłączony do OUTPUT3 – kolejny efekt graficzny na wyświetlaczu RGB
8×8,
• lofi_display_sun – wyświetlacz podłączony do OUTPUT3 – kolejny efekt graficzny na wyświetlaczu RGB
8×8,
• lofi_biblioteka_display – wyświetlacz podłączony do OUTPUT3, do INPUT2 podłączamy potencjometr –
efekty graficzne na wyświetlaczu RGB 8×8 w zależności od ruchów potencjometrem,
• lofi_display_numbers – wyświetlacz podłączony do OUTPUT3, do INPUT2 podłączony potencjometr –
efekty graficzne na wyświetlaczu RGB 8×8 w zależności od ruchów potencjometrem
• lofi_servo_potencjometr – serwomotor podłączamy do OUTPUT1, do INPUT2 podłączony potencjometr –
ruchy potencjometrem sterują serwomotorem,
• itd.

W zależności od pozostałego czasu możemy wgrać mniej lub więcej przykładów.
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Podsumowanie i ewaluacja (5 min.)
Prosimy aby uczniowie ostrożnie spakowali zestawy. Jeden przedstawiciel każdej grupy przynosi zestaw na
wyznaczone przez nauczyciela miejsce w klasie.
Zadajemy uczniom pytanie: Czego nauczyliśmy się na dzisiejszej lekcji?
• umiemy uruchomić Arduino IDE,
• potrafimy otwierać różne przykładowe skrypty,
• umiemy wgrywać je przez port USB na płytkę Arduino UNO,
• podłączamy do płytki urządzenia wejścia i wyjścia.
Na zakończenie opowiadamy uczniom, co będziemy robić i czego się nauczymy podczas kolejnej lekcji: będziemy poznawać składnię kodu w języku C. Sami zaczniemy pisać pierwsze własne proste skrypty i będziemy
je testować.
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Lekcja 3:
Poznajemy składnię kodu
Arduino IDE
W czasie tej lekcji uczniowie poznają składnię kodu w środowisku Arduino IDE,
nauczą się pisać proste programy, np. sterujące pracą diod, wgrywać je na płytkę
Arduino i obserwować efekty.
Cele lekcji:
Uczeń porafi:
⋅⋅ wyjaśnić podstawowe zasady przy pisaniu kodu w Arduino
IDE.
⋅⋅ zaimplementować bibliotekę LOFI.
⋅⋅ wyjaśnić, do czego służy funkcja setup() i loop();
⋅⋅ skorzystać z funkcji write(); oraz delay();
⋅⋅ przepisać program z przykładu, zapisać go do pliku, zweryfikować i wgrać na płytkę;
⋅⋅ przeanalizować i wyjaśnić znaczenie poszczególnych linii
kodu;
⋅⋅ dokonać drobnych poprawek w kodzie w celu uzyskania
konkretnego efektu migania 1 i 2 diod.
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ zestaw LOFI Robot CODEBOX
⋅⋅ komputery stacjonarne lub przenośne z zainstalowanym
Arduino IDE
⋅⋅ komputer nauczyciela z zainstalowanym Arduino IDE, projektor, tablica projekcyjna
Pojęcia kluczowe:
→ Arduino IDE → zweryfikuj → wgraj → biblioteka, np. LOFI
→ funkcja (setup, loop, write, delay)
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład problemowy,
⋅⋅ dyskusja dydaktyczna związana z wykładem,
⋅⋅ pokaz,
⋅⋅ ćwiczenia laboratoryjne.
Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane
i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu
problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów,
w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych,
listy kroków;
2) stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy:
a) na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu
Euklidesa w obu wersjach iteracyjnych (z odejmowaniem i z
resztą z dzielenia),
4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania,stosując złożone postaci zapytań i korzysta z
zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (5 min.)
Pytamy uczniów, co robiliśmy podczas ostatniej lekcji?
• uruchamialiśmy Arduino IDE,
• otwieraliśmy gotowy przykładowe skrypty,
• wgrywaliśmy je na płytkę Arduino UNO,
• podłączaliśmy do płytki urządzenia wejścia i wyjścia oraz testowaliśmy przykładowe programy.
Dziś poznamy składnię kodu w środowisku Arduino IDE. Nauczymy się pisać proste programy sterujące pracą
diod. Następnie będziemy wgrywać je na płytkę.

Część zasadnicza (35 min.)
Przedstawiciel każdej grupy uczniów bierze od nauczyciela przypisany danej grupie zestaw. Uczniowie siadają
przy komputerach.Prosimy uczniów aby włączyli komputery, zalogowali się i uruchomili Arduino IDE. Od tej
pory nauczyciel wyświetla za pomocą projektora zawartość swojego ekranu, wykonuje i omawia następujące
czynności oraz prosi uczniów, aby wykonywali po kolei to samo.
Nauczyciel wyjaśnia podstawowe zasady przy pisaniu kodu w Arduino IDE:
• w ArduinoIDE, tak jak w C i C++, wielkości znaków ma znaczenie,
• słowa kluczowe takie jak if, for, while zawsze piszemy małymi literami,
• nie używamy polskich znaków,
• na końcu każdej linii stawiamy średnik,
• klamry { .. } służą do oznaczania bloków programu, używamy ich do ograniczenia obszaru funkcji, pętli i
instrukcji warunkowych,
• warto dodawać komentarze do treści programu, które nie są interpretowane przez kompilator (komputer
będzie je ignorował, ale my jako programiści łatwiej będziemy mogli zrozumieć kod),
• wyróżniamy dwa rodzaje komentarzy: jednoliniowe i wieloliniowe,
• komentarze jednoliniowe rozpoczynamy znakami // (podwójny slash),
• komentarze wieloliniowe rozpoczynamy znakami /* a kończymy */.
• jeżeli chcemy dołączyć do naszego programu jakąś bibliotekę (np. LOFI), korzystamy z polecenia include,
• poniżej w 1. linijce przykład komentarza, a w 2. – dołączenia biblioteki LOFI:

Każdy program, który będziemy tworzyć zawiera trzy podstawowe elementy:
• zaimportowanie biblioteki LOFI i jej zainicjalizowanie – inicjalizacja obiektu ROBOT będącego instancją
klasy LOFI, obiekt ten zawiera metody ułatwiające korzystanie z funkcji sterownika LOFI Brain,
• SETUP – funkcja która uruchomi się zaraz po włączeniu sterownika i wykona tylko jeden raz,
• LOOP – główna funkcja programu, która wykona się po zakończeniu funkcji SETUP i będzie wykonywać w
pętli w nieskończoność (jak w Scratch pętla “Zawsze”).
Omawiamy i pokazujemy budowę podstawowego programu. Mówimy uczniom, że każdy nowy projekt przy
uruchomieniu Arduino IDE zawiera już dwie funkcje (setup() i loop()). Natomiast jeśli chcemy wczytać gotowy
poniższy przykład (z deklaracją importowania biblioteki i inicjowania obiektu LOFI), klikamy: Plik > Przykłady >
LOFI > 1_pusty_szablon
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Warto wiedzieć! Funkcje setup() i loop() to funkcje systemowe, które muszą być zdefiniowane w każdym
projekcie. Nawet w sytuacji, gdy w jednej z nich nie umieścimy żadnego kodu, to muszą być zadeklarowane
obie.
Zadanie 1
Polecenie:
Napisz swój pierwszy program. Jego celem będzie uzyskanie efektu świetlnego – włączanie na pół sekundy i
wyłączanie jednej diody.
Rozwiązanie:
• uruchamiamy Arduino IDE,
• klikamy: Plik > Przykłady > LOFI > lofi_pusty_szablon
Wyświetlamy uczniom przykładowe rozwiązanie (bez komentarzy). Prosimy, aby przepisali kod bardzo uważnie
(nie pomijając żadnej kropki, średnika czy odstępu):

Po napisaniu programu:
• zapisujemy szkic: Plik > Zapisz jako > proponujemy nazwę pliku np. “zadanie_1” (nazwa pliku bez odstępów i polskich znaków, w przeciwnym razie program sam dostosuje nazwę do tej zasady) i zapisujemy w
systemowym katalogu Dokumenty w podkatalogu Arduino,
• weryfikujemy program,
• jeśli nie ma błędów, podłączamy płytkę Arduino kablem USB do komputera, upewniamy się czy w Arduino
IDE wybrany jest odpowiedni typ płytki (Narzędzia > Płytka > Arduino/Genuino UNO) oraz port (Narzędzia > Port),
• do wyjścia OUTPUT1 podłączamy diodę,
• wgrywamy program na płytkę,
• obserwujemy efekt migania diody.
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Obserwacja: Dioda włącza się na 0,5 sekundy i na 0,5 sekundy wyłącza. Efekt powtarzany jest dopóki płytka
Arduino podłączona jest do zasilania.
Analizujemy i wyjaśniamy linijka po linijce:
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Zadanie 2
Polecenie:
Zmodyfikuj program tak, aby dioda migała trzy razy szybko, z krótkimi przerwami, następnie niech zaświeci się
dwa razy na dłużej, z dłuższymi przerwami.
Przykładowe rozwiązanie:

Po napisaniu programu pamiętamy, aby zapisać szkic (Plik > Zapisz jako > “zadanie_2”), zweryfikować, czy
nie zawiera błędów, sprawdzić czy płytka Arduino jest podłączona do komputera, upewnić się, czy wybrany
jest odpowiedni typ płytki (Narzędzia > Płytka > Arduino/Genuino UNO) oraz port (Narzędzia > Port), do
wyjścia OUTPUT1 podłączyć diodę, wgrać program na płytkę.
Dokonujemy obserwacji. Analizujemy. Jeśli trzeba, dokonujemy poprawek programu i ponownie wgrywamy na
płytkę.
Zadanie 3
Polecenie:
Napisz program, który będzie sterował miganiem dwóch diod podłączonych do OUTPUT1 i OUTPUT2. Diody
mają migać naprzemiennie (jak światła w pojeździe uprzywilejowanym).
Przykładowe rozwiązanie:
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Po napisaniu programu pamiętamy, aby zapisać szkic (Plik > Zapisz jako > “zadanie_3”), zweryfikować czy
nie zawiera błędów, do wyjścia OUTPUT1 podłączyć jedną diodę, do OUTPUT2 – drugą, wgrać program na
płytkę.
Dokonujemy obserwacji. Analizujemy. Jeśli trzeba dokonujemy poprawek programu i ponownie wgrywamy na
płytkę.
Zadanie 4
Polecenie:
Zmodyfikuj program sterujący miganiem dwóch diod podłączonych do OUTPUT1 i OUTPUT2 wg własnego
pomysłu. Po napisaniu programu zapisz szkic jako “zadanie_4”, zweryfikuj i wgraj na płytkę.
Przykładowe rozwiązanie:
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Po wykonaniu zadania 4. pozwalamy uczniom na obserwacje, poprawianie skryptów, wprowadzanie własnych
innowacji. Zachęcamy do wymiany doświadczeń, obserwacji programów i efektów działania w innych grupach.
W zależności od pozostałego czasu pozwalamy uczniom eksperymentować z miganiem 2 diod dłużej lub
krócej.

Podsumowanie i ewaluacja (5 min.)
Prosimy, aby uczniowie ostrożnie spakowali zestawy. Jeden przedstawiciel każdej grupy przynosi zestaw na
wyznaczone przez nauczyciela miejsce w klasie.
Zadajemy uczniom pytanie: Czego nauczyliśmy się na dzisiejszej lekcji?
• umiemy uruchomić Arduino IDE,
• znamy składnię kodu w środowisku Arduino IDE,
• wykorzystujemy funkcję write z biblioteki LOFI,
• piszemy proste programy sterujące miganiem diod,
• umiemy wgrywać je na płytkę Arduino UNO,
• podłączamy do płytki diody.
Na zakończenie opowiadamy uczniom, co będziemy robić i czego się nauczymy podczas kolejnej lekcji: poznamy inne funkcje sterownika LOFI, będziemy deklarować zmienne i nauczymy się definiować własne proste
funkcje z parametrami.
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Lekcja 4:
Poznajemy funkcję READ
sterownika i moduły
elektroniczne
W pierwszej części lekcji uczniowie nauczą się deklarować zmienne. Następnie
poznają nowe funkcje sterownika LOFI.
Cele lekcji:
Uczeń porafi:
⋅⋅ wyjaśnić podstawowe zasady przy pisaniu kodu w Arduino
IDE,
⋅⋅ analizować szkice,
⋅⋅ dokonywać poprawek, zapisywać, weryfikować i wgrywać na
płytkę,
⋅⋅ deklarować zmienną liczbową i przypisać jej wartość początkową,
⋅⋅ modyfikować istniejące szkice zmieniając wartości liczbowe
na zmienne,
⋅⋅ posługiwać się funkcją write() i read(),
⋅⋅ przypisać wartość z funkcji read(); zmiennej i wykorzystać ją
jako wartość funkcji write, np. sterować jasnością diody za
pomocą potencjometru.
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ zestaw LOFI Robot CODEBOX
⋅⋅ komputery stacjonarne lub przenośne z zainstalowanym
Arduino IDE
⋅⋅ komputer nauczyciela z zainstalowanym Arduino IDE, projektor, tablica projekcyjna
Pojęcia kluczowe:
→ Arduino IDE → szkic/program → otwórz, zapisz, zweryfikuj,
wgraj → funkcje (setup, loop, write, delay, read) → zmienna
→ sterownik Arduino → adapter LOFI Brain → dioda
→ potencjometr
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład problemowy,
⋅⋅ dyskusja dydaktyczna związana z wykładem,
⋅⋅ pokaz,
⋅⋅ ćwiczenia laboratoryjne.

Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane
i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu
problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów,
w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych,
listy kroków;
2) stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy:
a) na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu
Euklidesa w obu wersjach iteracyjnych (z odejmowaniem i z
resztą z dzielenia),
4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania,stosując złożone postaci zapytań i korzysta z
zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (5 min.)
Pytamy uczniów, co robiliśmy podczas ostatniej lekcji?
• umiemy uruchomić Arduino IDE,
• znamy składnię kodu w środowisku Arduino IDE,
• wykorzystujemy funkcję write z biblioteki LOFI,
• piszemy proste programy sterujące miganiem diod,
• umiemy wgrywać je na płytkę Arduino UNO,
• podłączamy do płytki urządzenia wyjścia.
Dziś będziemy deklarować zmienne, poznamy kolejne funkcje z biblioteki LOFI oraz nauczymy się definiować
własne funkcje. Będziemy pisać proste programy, wgrywać ja na płytkę Arduino i testować ich działanie, podłączając różne urządzenia wejścia i wyjścia.

Część zasadnicza (35 min.)
Przedstawiciel każdej grupy uczniów bierze od nauczyciela przypisany danej grupie zestaw. Uczniowie siadają
przy komputerach. Prosimy uczniów, aby włączyli komputery, zalogowali się i uruchomili Arduino IDE. Prosimy,
aby otworzyli szkic “zadanie_3” z poprzedniej lekcji, podłączyli płytkę Arduino do komputera oraz dwie diody
do OUTPUT1 i OUTPUT2. Prosimy, aby wgrali program na płytkę.
Zadajemy uczniom pytania problemowe:
• Co trzeba zrobić, aby zmienić prędkość migania diod?
Odp: Zmienić wartość liczbową przy poleceniach delay.
• W ilu miejscach trzeba zmienić tę wartość?
Odp: W kilku lub kilkunastu, to zależy od stopnia skomplikowania programu.
• Jak myślicie, czy jest sposób na to, aby w szybszy sposób zmieniać prędkość migania diod?
Odp: Jest.
Wyjaśniamy:
• Zamiast zmieniać wartość liczbową w kilkunastu miejscach, możemy na początku programu zdefiniować
własną zmienną.
• Sami możemy wymyślić dowolną nazwę tej zmiennej.
• Zmiennej możemy przypisać dowolną wartość liczbową.
• Następnie jako parametr w poleceniu delay(TU) zamiast liczby wpisujemy nazwę naszej zmiennej.
• Dzięki temu, jeżeli zechcemy zmienić prędkość migania diod, zamiast zmieniać wartość w kilkunastu miejscach, zmieniamy ją tylko raz, przy definiowaniu zmiennej.
• Poleceniem, które służy do deklarowania nowej zmiennej, jest int.
• Po nim: spacja i dowolna nazwa zmiennej (bez polskich znaków).
• Tak zdefiniowanej zmiennej możemy przypisać wartość liczbową:
int szybkosc = 200;
• Następnie w treści programu wszędzie tam, gdzie była wartość np. 200, wstawiany nazwę zmiennej np.
szybkosc.
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Przyjrzyjmy się przykładowi z Zadania 3, do którego wprowadzono zmienną szybkosc:

Zadanie 5
Polecenie:
Zmodyfikuj plik z Zadania 3 tak, jak na powyższym przykładzie. Następnie zapisz jako “zadanie_5”. Wgraj go
na płytkę Arduino. Następnie spróbuj zmienić wartości deklarowanej zmiennej i sprawdź, czy rzeczywiście
zmiana jednej wartość wpływa na działanie całego programu. Ćwiczenie powtórz przynajmniej 3 razy, za każdym razem wpisując inną wartość i sprawdzając działanie programu.
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Zadanie 6
Polecenie:
Zmodyfikuj plik z Zadania 4, deklarując dwie nowe zmienne. Przypisz tym zmiennym dwie różne wartości, a
następnie w programie przy każdym poleceniu delay zamiast parametru liczbowego użyj odpowiednich nazw
zmiennych. Zweryfikuj i wgraj program na płytkę Arduino.
Czas na wykonanie zadania: 10 minut. Jeżeli wykonasz zadanie przed czasem, spróbuj zmieniać wartości
deklarowanych zmiennych i sprawdź, jak działa Twój program.
Przykładowe rozwiązanie:

Znamy już funkcję write(wyjście, wartość) oraz umiemy deklarować własne zmienne. Czas poznać kolejne
funkcje z biblioteki LOFI.
Funkcja read(wejście); służy do odczytywania wartości z wejść. Parametrem funkcji read jest wejście, czyli
informacja z którego wejścia (INPUT1, INPUT2, INPUT3 czy INPUT4) ma zostać odczytana wartość. Wartości można odczytywać z urządzeń wejścia takich jak: potencjometr, czujnik natężenia światła czy przycisk,
podłączonych do gniazd INPUT1-4.
Zadanie 7
Polecenie:
Przepisz poniższy kod. Do wejścia INPUT1 podłącz potencjometr, a do OUTPUT1 – diodę. Zapisz plik jako
“zadanie_7”, zweryfikuj program i wgraj na płytkę.
Przykładowe rozwiązanie:
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Podsumowanie i ewaluacja (5 min.)
Prosimy, aby uczniowie ostrożnie spakowali zestawy. Jeden przedstawiciel każdej grupy przynosi zestaw na
wyznaczone przez nauczyciela miejsce w klasie.
Zadajemy uczniom pytanie: Czego nauczyliśmy się na dzisiejszej lekcji?
• wykorzystujemy różne funkcje z biblioteki LOFI,
• deklarujemy własne zmienne,
• piszemy proste programy i wgrywamy ja na płytkę Arduino,
• podłączamy do płytki urządzenia wejścia (potencjometr, czujnik odległości, czujnik natężenia światła) i wyjścia (diody, buzzer).
Na zakończenie opowiadamy uczniom, co będziemy robić i czego się nauczymy podczas kolejnej lekcji: będziemy w dalszym ciągu pisać proste programy sterujące pracą diod i buzzera. Nauczymy się również definiować własne funkcje.
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Lekcja 5-6:
Buzzer i czujnik odległości
oraz własne funkcje
W pierwszej części lekcji uczniowie wykonają prosty projekt bazujący na wiadomościach zdobytych na poprzednich lekcjach. Poznają kolejne funkcje sterownika LOFI. Następnie nauczą się tworzyć własne funkcje z parametrami.
Cele lekcji:
Uczeń porafi:
⋅⋅ dokonywać poprawek, zapisywać, weryfikować i wgrywać na
płytkę,
⋅⋅ deklarować zmienną liczbową i przypisać jej wartość początkową,
⋅⋅ posługiwać się funkcjami write(), read(), delay(), buzzer(),
distance(),
⋅⋅ przypisać wartość z funkcji read() i distance() zmiennej i wykorzystać ją jako wartość funkcji write(), delay() lub buzzer(),
np. do sterowania czasem migania dwóch diod, czy częstotliwością buzzera,
⋅⋅ napisać program sterujący miganiem dwóch diod, w którym
częstotliwość sterowana jest potencjometrem,
⋅⋅ definiować własne funkcje,
⋅⋅ definiować funkcje z parametrem.
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ zestaw LOFI Robot CODEBOX
⋅⋅ komputery stacjonarne lub przenośne z zainstalowanym
Arduino IDE
⋅⋅ komputer nauczyciela z zainstalowanym Arduino IDE, projektor, tablica projekcyjna
Pojęcia kluczowe:
→ Arduino IDE → szkic/program → otwórz, zapisz, zweryfikuj,
wgraj → funkcje (setup, loop, write, delay, read, buzzer, distance)
→ zmienna, deklaracja funkcji, odwołanie się do funkcji → dioda
→ adapter LOFI Brain → potencjometr → buzzer
Czas realizacji: 90 min. (alternatywnie 45 minut - wówczas rezygnujemy z tworzenia funkcji)
Metody pracy:
⋅⋅ wykład problemowy,
⋅⋅ dyskusja dydaktyczna związana z wykładem,
⋅⋅ pokaz,
⋅⋅ ćwiczenia laboratoryjne,
⋅⋅ projekt.

Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane
i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu
problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów,
w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych,
listy kroków;
2) stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy:
a) na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu
Euklidesa w obu wersjach iteracyjnych (z odejmowaniem i z
resztą z dzielenia),
4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania,stosując złożone postaci zapytań i korzysta z
zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (5 min.)
Pytamy uczniów, co robiliśmy podczas ostatniej lekcji?
• znamy składnię kodu w środowisku Arduino IDE,
• wykorzystujemy funkcje: write i read z biblioteki LOFI,
• deklarujemy zmienne,
• piszemy proste programy sterujące miganiem diod,
• umiemy wgrywać je na płytkę Arduino UNO,
• podłączamy do płytki urządzenia wyjścia.
Dziś poznamy kolejne funkcje z biblioteki LOFI (sterowanie buzzerem i odczyt odległości) oraz *nauczymy się
definiować własne funkcje. Będziemy pisać proste programy, wgrywać ja na płytkę Arduino i testować ich działanie, podłączając różne urządzenia wejścia i wyjścia

Część zasadnicza (80 min. / alternatywnie 35 min.)
Zadanie 8
Polecenie:
Napisz program sterujący dwiema diodami podłączonymi do
OUTPUT1 i OUTPUT2, które mają migać naprzemiennie jak
pojazd uprzywilejowany. Szybkość migania diod powinna być
sterowana potencjometrem podłączonym do INPUT1. Zapisz
plik jako “zadanie_8”, zweryfikuj program i wgraj na płytkę.

Przykładowe rozwiązanie:

Wskazówka 1: odczyt z potencjometru dzięki
funkcji read zwraca nam zawsze jakąś wartość liczbową w zakresie od 0 do 100. Chcąc
sterować “szybkością” migania diod, możemy
tę zmienną wykorzystać jako parametr funkcji
czekaj – delay.
Wskazówka 2: jeśli chcemy, aby diody migały wolniej, parametr funkcji delay musi być
większy niż 100. Ile razy większy? 2, 3 razy? Jak
to zrobić? Odpowiedź: Wprowadzając kolejną zmienną, która będzie iloczynem zmiennej
pochodzącej z funkcji read oraz liczby 2, 3 lub
innej.
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Po zakończeniu zadania przechodzimy do omówienia nowego zagadnienia:
Kolejną funkcją, którą poznamy jest buzzer(stan); służy do uzyskiwania sygnału dźwiękowego z wbudowanego na płytkę Arduino brzęczyka (buzzera). Parametrem funkcji buzzer jest stan, który może przyjmować wartości true lub false. Wartość true określa, że buzzer ma być włączony, a false – wyłączony.
Przykład / Ćwiczenie 9
Polecenie:
Napisz program, który będzie powodował wysyłanie krótkich sygnałów dźwiękowych. Zapisz plik jako “zadanie_9”, zweryfikuj program i wgraj na płytkę.
Przykładowe rozwiązanie:

Drugą funkcją, jaką dziś poznamy jest distance(); służy do odczytania wartości z czujnika odległości podłączanego do specjalnego wejścia DISTANCE. Wartość tę możemy przypisywać do zmiennych, podobnie jak
wartość odczytywaną z urządzeń wejścia podłączanych do gniazd INPUT1-4 dzięki poleceniu read(wejście).
Zadanie 10
Polecenie:
Napisz program sterujący buzzerem, tak jak czujnik
parkowania w samochodzie. Częstotliwość sygnału dźwiękowego ma zależeć od odczytu odległości.
Zapisz plik jako “zadanie_10”, zweryfikuj program,
podłącz czujnik odległości do Arduino (metalowymi
stykami na zewnątrz) i wgraj na płytkę.

Wskazówka: odczyt z czujnika odległości będzie zmienną, która przyjmuje wartości od 0 do 100. Chcąc uzyskać
efekt powolnego piszczenia, w funkcji delay(); należy
wstawić wartość około 1000 (=1 sekunda), czyli około 10
razy większą niż wartość odczytana z czujnika odległości. Jak to zrobić? Należy zdefiniować dwie zmienne.
Jednej przypisać wartość odczytaną z czujnika odległości. Druga powinna być iloczynem liczby 10 i pierwszej
zmiennej.

Przykładowe rozwiązanie:
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Na tym etapie możemy zakończyć realizację scenariusza lekcji nr 5, jeśli przeznaczyliśmy na nią 1 godzinę
lekcyjną. Wówczas rezygnujemy z nauki tworzenia własnych funkcji – wszystkich poniższych treści i ćwiczeń –
i przejść do podsumowania.
*Jeśli na lekcję 5. możemy przeznaczyć 2 godziny lekcyjne i zależy nam na nauce tworzenia własnych funkcji,
to scenariusz realizujemy dalej:
Po wykonaniu zadania odłączamy kable USB od komputera, aby buzzery przestały piszczeć i przechodzimy
do omówienia tworzenia własnych funkcji.
Mówimy uczniom: Zapewne zauważyliście, że w przypadku zaledwie kilku sygnałów świetlnych i dźwiękowych
program staje się bardzo nieczytelny. Możemy jednak temu zaradzić. Chcąc uczynić nasz kod bardziej przejrzystym, można z pewnych fragmentów naszego programu, które się często powtarzają, zdefiniować odrębne
własne funkcje - poza pętlą loop(); - i wewnątrz tej funkcji odwoływać się do nich.
Oto przykład z Zadania 6:

Jak można uprościć powyższy skrypt odpowiedzialny za miganie 2 diodek? Np. definiując nowe funkcje: jedną
odpowiedzialną za mignięcie (włączenie i wyłączenie) pierwszej diody, drugą za miganie drugiej diody.
W tym celu, przed funkcją loop(), definiujemy własne funkcje np. dioda1() i dioda2(). Do definiowania funkcji
służy polecenie void:
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Dzięki temu wewnątrz pętli loop() pozbędziemy się kilku powtórzeń. Zamiast tego będziemy mogli posługiwać
się nazwami własnych funkcji:

Czy kod stał się bardziej przejrzysty? Uczniowie wykonują powyższe ćwiczenia i zapisują jako “zadanie_11”.
Testują jego działanie.
Zadanie 12: Projekt RADIOWÓZ
Polecenie:
Napisz program, w którym wykorzystasz dwie diody podłączone do OUTPUT1 i OUTPUT2. Będą to sygnały
świetlne radiowozu. Częstotliwość migania sygnałów ma być zależna od natężenia światła (czujnik natężenia
podłączony do INPUT1), a częstotliwość syreny alarmowej (buzzera) ma być regulowana potencjometrem
podłączonym do INPUT2. Zapisz plik jako “zadanie_12”, zweryfikuj program, podłącz diody, czujnik natężenia światła i potencjometr oraz wgraj na płytkę.
Przykładowe rozwiązanie:
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Podsumowanie i ewaluacja (5 min.)
Prosimy, aby uczniowie ostrożnie spakowali zestawy. Jeden przedstawiciel każdej grupy przynosi zestaw na
wyznaczone przez nauczyciela miejsce w klasie.
Zadajemy uczniom pytanie: Czego nauczyliśmy się na dzisiejszej lekcji?
• wykorzystujemy różne funkcje z biblioteki LOFI,
• deklarujemy własne zmienne,
• *definiujemy własne funkcje,
• piszemy proste programy i wgrywamy ja na płytkę Arduino,
• podłączamy do płytki urządzenia wejścia (potencjometr, czujnik odległości, czujnik natężenia światła) i wyjścia (diody, buzzer).
Na zakończenie opowiadamy uczniom, co będziemy robić i czego się nauczymy podczas kolejnej lekcji: będziemy programować serwomotor – specjalny rodzaj silnika używany przy różnego rodzaju siłownikach, np.
drzwiach, ramionach robota itp.
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Lekcja 7:
Sterowanie silnikiem serwo
W czasie tej lekcji uczniowie dowiedzą się, czym są serwomotory oraz nauczą się
programować takie urządzenie. Napiszą i przeanalizują gotowe programy sterujące serwomotorami.
Cele lekcji:
Uczeń porafi:
⋅⋅ wyjaśnić, co to jest serwomotor i do czego może być wykorzystany,
⋅⋅ wyjaśnić zasady sterowania serwomotorem,
⋅⋅ podłączyć serwomotor do adaptera LOFI Brain,
⋅⋅ ustawić serwomotor na konkretnej pozycji, wykorzystując
funkcję servo(wyjście, wartość),
⋅⋅ napisać program sterujący serwomotorem za pomocą potencjometru.
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ zestaw LOFI Robot CODEBOX
⋅⋅ komputery stacjonarne lub przenośne z zainstalowanym
Arduino IDE
⋅⋅ komputer nauczyciela z zainstalowanym Arduino IDE, projektor, tablica projekcyjna
Pojęcia kluczowe:
→ serwomotor / serwo → funkcje (setup, loop, write, delay, read,
buzzer, distance) → funkcja warunkowa → iteracja
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład problemowy,
⋅⋅ dyskusja dydaktyczna związana z wykładem,
⋅⋅ pokaz,
⋅⋅ ćwiczenia laboratoryjne,
⋅⋅ projekt.

listy kroków;
2) stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy:
a) na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu
Euklidesa w obu wersjach iteracyjnych (z odejmowaniem i z
resztą z dzielenia),
4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania,stosując złożone postaci zapytań i korzysta z
zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;

Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane
i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu
problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów,
w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych,
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (5 min.)
Pytamy uczniów, co robiliśmy podczas ostatniej lekcji?
• poznaliśmy kilka różnych funkcji z biblioteki LOFI: write(wyjście, wartość); read(wejście); buzzer(stan);
i distance();
• nauczyliśmy się deklarować zmienne,
• definiujemy własne funkcje z parametrami,
• piszemy proste programy i wgrywamy ja na płytkę Arduino,
• podłączamy do płytki urządzenia wejścia (potencjometr, czujnik odległości, czujnik natężenia światła) i wyjścia (diody, buzzer).

Część zasadnicza (35 min.)
Nauczyciel informuje uczniów, że na dzisiejszej lekcji poznają zasadę działania oraz programowania serwomotoru. Zadaje uczniom pytanie: Czy wiecie, co to jest serwomotor i do czego służy? Jak inaczej może być
nazywany?
• serwomotor, inaczej: silnik serwo, silnik krokowy, serwo,
• zazwyczaj jest to silnik elektryczny z przekładnią, na wyjściu której zamontowany jest czujnik położenia osi,
z odpowiednią elektroniką sterującą,
• dzięki czujnikowi położenia serwo można wysterować tak, aby obróciło się o pewien konkretny kąt i pozostało w tym położeniu,
• przykładem zastosowania serwomotoru jest ramię robota, ster samolotu, automatycznie otwierane i zamykane drzwi itp.
Przedstawiciel każdej grupy uczniów bierze od nauczyciela przypisany danej grupie zestaw. Uczniowie siadają
przy komputerach. Prosimy uczniów aby włączyli komputery, zalogowali się i uruchomili Arduino IDE oraz wyjęli
z zestawów płytkę Arduino i serwomotor.
Zasady sterowania silnikiem serwo:
• podstawowy program w bibliotece LOFI ustawia silnik serwo na zadaną pozycję (50)
• zakres ruchu serwomotoru to 0-100
• funkcją, która będzie bezpośrednio sterowała serwomotorem jest servo(wyjście, wartość);
Przykład / Ćwiczenie 13
Polecenie:
Przepisz poniższy kod, który odpowiedzialny jest za konfigurację serwomotoru i ustawienie silnika w pozycji
50. Zapisz plik jako “zadanie_13”, zweryfikuj program, podłącz serwomotor do OUTPUT1 oraz wgraj na
płytkę.
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Zadanie 14
Polecenie:
Napisz program sterujący serwomotorem podłączonym do OUTPUT1 za pomocą potencjometru podłączonego do INPUT2. Zapisz plik jako “zadanie_14”, zweryfikuj program oraz wgraj na płytkę.
Przykładowe rozwiązanie:

Przykład / Ćwiczenie 15
Serwomotor sterowany automatycznie? Czemu nie! Najpierw musimy zadeklarować nową zmienną “pozycja”. Zmienna ta z każdym powtórzeniem pętli loop() {} ma być zwiększana o 1. Mamy więc tu do czynienia
z powtórzeniem czyli iteracją. Kiedy "pozycja" przekroczy wartość maksymalną, czyli 100, to ustawiamy ją z
powrotem na 0. Mamy więc tu do czynienia z funkcją warunkową if() {}; która odpowiedzialna będzie za iterację aż do momentu spełnienia warunku.
Przepisujemy i analizujemy poniższy przykład. Można go także wgrać z Plik > Przykłady > LOFI > lofi_
servo_auto
Warto zapisać plik jako “zadanie_15”, zweryfikować program oraz wgrać na płytkę.
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W zależności od pozostałego czasu można dać uczniom kilka minut na zmiany powyższego kodu i obserwowanie efektu.
Pytamy uczniów, do czego można by wykorzystać możliwości serwomotorów? Słuchamy odpowiedzi – pomysłów uczniów.
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Podsumowanie i ewaluacja (5 min.)
Prosimy, aby uczniowie ostrożnie spakowali zestawy. Jeden przedstawiciel każdej grupy przynosi zestaw na
wyznaczone przez nauczyciela miejsce w klasie.
Zadajemy uczniom pytanie: Czego nauczyliśmy się na dzisiejszej lekcji?
• dowiedzieliśmy się czym jest serwomotor i do czego może być wykorzystany,
• nauczyliśmy się sterować serwomotorem.
Na zakończenie mówimy uczniom, że na kolejnej lekcji nauczymy się sterować wyświetlaczem RGB 8×8.
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Lekcja 8:

Sterowanie ekranem
- wyświetlanie liczb

W czasie tej lekcji nauczymy się implementować działanie wyświetlacza LED 8 x 8
pikseli RGB. Poznamy zasadę sterowania nim i nauczymy się wyświetlać liczby.
Cele lekcji:
Uczeń porafi:
⋅⋅ podłączyć wyświetlacz RGB 8×8 do adaptera LOFI Brain,
⋅⋅ wyjaśnić zasadę pisania szkiców służących do wyświetlania
grafiki na wyświetlaczu RGB 8×8,
⋅⋅ zaimplementować działanie wyświetlacza przy użyciu funkcji
display.begin() w pętli setup (),
⋅⋅ napisać program wyświetlający na wyświetlaczu dowolny
numer z zakresu od 0 do 99 za pomocą funkcji displayNumber(int NUMER), display.show() i displayClear(),
⋅⋅ napisać program, który będzie wyświetlał liczby “z potencjometru”.
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ zestaw LOFI Robot CODEBOX Starter z rozszerzeniem
CODEBOX Tv,
⋅⋅ komputery stacjonarne lub przenośne z zainstalowanym
Arduino IDE
⋅⋅ komputer nauczyciela z zainstalowanym Arduino IDE, projektor, tablica projekcyjna
Pojęcia kluczowe:
→ dioda RGB → wyświetlacz RGB 8x8 → funkcje (setup, loop,
write, delay, read, buzzer, distance,servo, display.begin, display.
show, displayClear, displayNumber)
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład problemowy,
⋅⋅ pogadanka,
⋅⋅ dyskusja dydaktyczna związana z wykładem,
⋅⋅ pokaz,
⋅⋅ ćwiczenia laboratoryjne.

1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane
i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu
problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów,
w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych,
listy kroków;
2) stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy:
a) na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu
Euklidesa w obu wersjach iteracyjnych (z odejmowaniem i z
resztą z dzielenia),
4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania,stosując złożone postaci zapytań i korzysta z
zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;

Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (5 min.)
Pytamy uczniów, co robiliśmy podczas ostatniej lekcji?
• o serwomotorach,
• nauczyliśmy się sterować serwomotorem.
Dziś pierwsza lekcja z wyświetlaczem LED 8×8 pikseli RGB. Nauczymy się implementować jego działanie Poznamy zasadę sterowania i nauczymy się wyświetlać liczby.

Część zasadnicza (35 min.)
Mówimy uczniom, że do sterowania wyświetlaczem będziemy wykorzystywać kilka gotowych funkcji z biblioteki LOFI:
• funkcja odpowiedzialna za uruchomienie wyświetlacza – rozpoczyna nadawanie sygnału cyfrowego sterującego wyświetlaczem, musi znajdować się zawsze wewnątrz głównej funkcji setup()
display.begin()
• funkcja odpowiedzialna za wyświetlanie danych na wyświetlaczu – powoduje odświeżenie wyświetlacza i
wyświetlenie wszystkich danych zdefiniowanych wcześniej przez funkcje rysujące (o których za chwilę), powinna być użyta tylko raz wewnątrz pętli loop(), wówczas wyświetlanie obrazu jest najpłynniejsze:
display.show()
• Warto zwrócić uwagę, że funkcja ta będzie włączała konkretne diody i podobnie jak funkcja write(OUTPUT1, 100) włączająca diodę, potrzebujemy kolejnej funkcji, która wyłączy wcześniej wyświetlany efekt, zanim zechcemy wyświetlić nowy. W przypadku diody po poleceniu delay(czas) używaliśmy ponownie funkcji
write(OUTPUT1, 0). W przypadku wyświetlacza potrzebujemy do tego nowej funkcji.
• funkcja odpowiedzialna za wyczyszczenie wyświetlacza powoduje ustawienie wszystkich pikseli wyświetlacza na wartość zero (czyli jako wyłączenie). Powinna być ona użyta tylko raz jako pierwsza funkcja wewnątrz
pętli loop(), aby niżej zamieszczona funkcja display.show(); włączyła odpowiednie diody:
displayClear()
• pomiędzy displayClear() a display.show() będziemy zamieszczać funkcje rysujące.
Zasada działania wyświetlacza jest następująca:
Krok 1 – wyłączamy wszystkie diody – displayClear()
Krok 2 – używamy funkcji rysującej
Krok 3 – używając funkcji wyświetlającej włączamy świecenie konkretnych diod – display.show()
Rozdajemy zestawy LOFI Robot CODEBOX. Uczniowie siadają przy komputerach. Prosimy aby włączyli komputery, uruchomili Arduino IDE oraz wyjęli z zestawów płytkę Arduino, wyświetlacz i potencjometr:
• podłączamy wyświetlacz LED do OUTPUT3
• podłączamy potencjometr do INPUT2.
Prezentujemy uczniom podstawowy szkielet szkicu.
Prosimy aby przepisali go w Arduino IDE:
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Pierwszą funkcją do rysowania, którą poznamy jest funkcja wyświetlającą liczby: displayNumber(int NUMER);. Funkcja ta wyświetla liczby od od 0 do 99.
Przykład / Ćwiczenie 1
W powyższym szkicu zadeklaruj nową zmienną liczbę i przypisz jej wartość 55 oraz, dodając funkcję wyświetlającą liczby displayNumber(liczba), wyświetl tę wartość na wyświetlaczu. Szkic zapisz jako “lofi_wyswietlacz_1”, zweryfikuj i wgraj na płytkę.

Przykładowe rozwiązanie:

Ćwiczenie 2
Zmodyfikuj szkic tak, aby na wyświetlaczu została wyświetlona inna liczba. Ćwiczenie powtórz dla 2-3 różnych
liczb.
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Przykład / Ćwiczenie 3
Napisz program który będzie wyświetlał liczby “z potencjometru” podłączonego do wejścia INPUT2. Szkic
zapisz jako “lofi_wyswietlacz_2”, zweryfikuj i wgraj na płytkę.
Przykładowe rozwiązanie:

Podsumowanie i ewaluacja (5 min.)
Prosimy, aby uczniowie ostrożnie spakowali zestawy. Jeden przedstawiciel każdej grupy przynosi zestaw na
wyznaczone przez nauczyciela miejsce w klasie.
Zadajemy uczniom pytanie: Czego nauczyliśmy się na dzisiejszej lekcji?
• poznaliśmy funkcję display.begin() inicjującą działanie wyświetlacza,
• omówiliśmy zasadę działania wyświetlacza – wiemy do czego służą funkcje display.show() oraz
displayClear()
• znamy funkcję rysującą displayNumber(liczba) odpowiedzialną za wyświetlanie liczb od 0 do 99,
Na zakończenie mówimy uczniom, że na kolejnej lekcji nadal będziemy uczyć się korzystać z wyświetlacza.
Poznamy m.in. nową funkcję rectangle odpowiedzialną za rysowanie prostokąta. Sporo czasu poświęcimy
również omówienie systemu RGB, o którym zapewne słyszeliście już nie raz.
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Lekcja 9 i 10:
Sterowanie ekranem - lampa
z różnymi funkcjami
W czasie tej lekcji uczniowie poznają zasad działania najbardziej popularnego
modelu przestrzeni barw: RGB. Poznają także funkcję rysującą prostokąt.
Cele lekcji:
Uczeń porafi:
⋅⋅ Podłączyć wyświetlacz RGB 8×8 do adaptera LOFI Brain
(gniazdo OUTPUT3).
⋅⋅ Wyjaśnić zasadę pisania szkiców służących do wyświetlania
grafiki na wyświetlaczu RGB 8×8.
⋅⋅ Napisać program wyświetlający na wyświetlaczu dowolny
numer z zakresu od 0 do 99 za pomocą funkcji displayNumber(int NUMER), display.show() i displayClear()
⋅⋅ Wyjaśnić, na czym polega model przestrzeni barw RGB.
⋅⋅ Uzyskać kilka podstawowych barw z modelu RGB.
⋅⋅ Pisać programy wyświetlające prostokąty konkretnego koloru, wielkości i o konkretnym położeniu.
⋅⋅ Napisać program wyświetlający prostokąt, którego wielkość
lub położenie może być sterowana za pomocą potencjometru.
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ zestaw LOFI Robot CODEBOX Starter z rozszerzeniem
CODEBOX Tv,
⋅⋅ komputery stacjonarne lub przenośne z zainstalowanym
Arduino IDE
⋅⋅ komputer nauczyciela z zainstalowanym Arduino IDE, projektor, tablica projekcyjna
Pojęcia kluczowe:
→ dioda RGB → RGB (model przestrzeni barw) → wyświetlacz
RGB 8×8 → funkcje (setup, loop, write, delay, read, buzzer,
distance,servo, display.begin, display.show, displayClear, displayNumber, rectangle. color, rainbowColor)
Czas realizacji: 90 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład problemowy,
⋅⋅ pogadanka,
⋅⋅ dyskusja dydaktyczna związana z wykładem,
⋅⋅ ćwiczenia laboratoryjne,
⋅⋅ projekt.

Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane
i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu
problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów,
w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych,
listy kroków;
2) stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy:
a) na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu
Euklidesa w obu wersjach iteracyjnych (z odejmowaniem i z
resztą z dzielenia),
4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania,stosując złożone postaci zapytań i korzysta z
zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (5 min.)
Pytamy uczniów, co robiliśmy podczas ostatniej lekcji?
• poznaliśmy funkcję display.begin(); inicjującą działanie wyświetlacza,
• omówiliśmy zasadę działania wyświetlacza – wiemy do czego służą funkcje display.show(); oraz displayClear();
• znamy funkcję rysującą displayNumber(liczba); odpowiedzialną za wyświetlanie liczb od 0 do 99,
Dziś poznacie funkcję rysującą prostokąt oraz omówimy model przestrzeni barw RGB.

Część zasadnicza (80 min.)
Rozdajemy zestawy LOFI Robot CODEBOX. Uczniowie siadają przy komputerach. Prosimy uczniów, aby
włączyli komputery, zalogowali się i uruchomili Arduino IDE oraz wyjęli z zestawów płytkę Arduino, wyświetlacz
i potencjometr.
Nowymi funkcjami, jakie dziś poznamy będą:
• funkcja odpowiedzialna za rysowanie prostokąta:
rectangle(int X, int Y, int SZEROKOŚĆ, int WYSOKOŚĆ);
• funkcja odpowiedzialna za określenie koloru:
color(int RED, int GREEN, int BLUE);
• funkcja do określania koloru pojedynczym parametrem
rainbowColor(int VALUE);
Funkcja rectangle(int X, int Y, int SZEROKOŚĆ, int WYSOKOŚĆ); powoduje wyświetlenie prostokąta o
współrzędnych lewego górnego rogu o wartości X i Y oraz określonej szerokości i wysokości.
Pamiętajmy, że nasz wyświetlacz składa się z 64 diod RGB ułożonych w 8 wierszy, czyli jego rozdzielczość
wynosi zaledwie 8×8 pikseli. To mało w porównaniu z Full HD gdzie rozdzielczość wynosi 1920×1080 pikseli.
Warto wiedzieć, że współrzędne wyświetlacza liczone są od 0 do 7. Tj. pierwsza od lewej kolumna diod ma
wartość X=0, druga X=1 itd. aż do ósmej gdzie X=7. To samo dotyczy wierszy: pierwszy wiersz od góry to
Y=0, drugi wiersz licząc od góry to Y=1 itd. Najniżej położony, ósmy rząd, licząc od góry, to Y=7.
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Przykład / Zadanie 1
Zacznijmy od narysowanie kwadracika. Niej jego lewy górny róg ma współrzędne X=2, Y=2, a wysokość i szerokość wynosi 4. Szkic zapisz jako “lofi_kwadrat”, zweryfikuj program i wgraj na płytkę.
Rozwiązanie:

Zadanie 2
Zmodyfikuj powyższy szkic, aby uzyskać:
1. “wyśrodkowany” na ekranie kwadrat o boku 6×6. Gdzie ma znajdować się jego lewy górny róg?
2. “wyśrodkowany” prostokąt o szerokości 2 i wysokości 8 pikseli.
3. “wyśrodkowany” prostokąt o szerokości 8 i wysokości 4 pikseli.
4. prostokąt wg własnego pomysłu
Każdy szkic przed wgraniem na płytkę Arduino najpierw zapisz pod inną nazwą (np. lofi_rys_2a, lofi_rys_2b,
itd), zweryfikuj program i wgraj na płytkę.
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Przykładowe rozwiązanie do Zadania 2 c)

Zadanie 3
Napisz skrypt umożliwiający sterowanie szerokością prostokąta przy pomocy potencjometru przypiętego
do INPUT2. Użyj do tego celu funkcji read(INPUT2);. Pamiętaj jednak, że wartości jakie zwraca ta funkcja,
mieszczą się w przedziale od 0 do 100, podczas gdy dysponujesz matrycą o szerokości do 8 pikseli. Jak więc
dostosować tą zmienną?
Podpowiedź: do programu wprowadź zmienną potencjometr której przypiszesz wartość z funkcji read(INPUT2); podzieloną przez 12. Dzięki temu zmienna będzie przyjmowała wartości od 0 do 8, bo
100/12=8,33.
Szkic zapisz jako “lofi_prostokat_potencjometr”, zweryfikuj program i wgraj na płytkę.
Przykładowe rozwiązanie:
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Po wykonaniu tego ćwiczenia mówimy uczniom, że zapewne zauważyli, że wszystkie uzyskiwane do tej pory
efekty graficzne wykonywane były za pomocą światła białego.
Teraz nauczymy się zmieniać kolor rysowanych efektów. Najpierw zajmiemy się funkcją odpowiedzialną za
określenie koloru w systemie RGB:
color(int RED, int GREEN, int BLUE);
Dyskusja problemowa na temat "Czym jest RGB?"
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• RGB to jeden z najpopularniejszych modeli przestrzeni barw.
• Nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green (zielonej)
i B – blue (niebieskiej), z których model ten się składa.
• Jest to model wynikający z właściwości naszych oczu, w których wrażenie widzenia dowolnej barwy
można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwach: czerwonej,
zielonej i niebieskiej.
• Model RGB obecnie wykorzystywany jest w urządzeniach analizujących obraz (aparatach cyfrowych,
skanerach) oraz w urządzeniach wyświetlających obraz (telewizorach, monitorach, projektorach).
• Wprowadzenie wartości R=0, G=0, B=0 daje kolor czarny (to tak, jakbyśmy byli zamknięci w ciemnym
pomieszczeniu, do dyspozycji mielibyśmy 3 latarki: czerwoną, zieloną i niebieską. Jeśli nie włączymy żadnej
latarki w pomieszczeniu będzie panowała ciemność – kolor czarny).
• Wprowadzenie wartości R=255, G=255, B=255 daje kolor biały (3 latarki włączone na 100% świecące w
jeden punkt dadzą w tym punkcie kolor biały).
• Ustawienie wartości tylko jednego z kolorów na 255, a dwóch pozostałych na 0, da nam dany kolor (np.
gdy włączymy tylko latarkę czerwoną na 100%, a zielona i niebieska będą wyłączone tj. = 0, to w pomieszczeniu będzie kolor czerwony) itd.
• Mieszając w różnych proporcjach te 3 kolory światła, można uzyskać wszystkie kolory, jakimi dysponują
monitory i telewizory. W języku C jest to ponad 16 mln kombinacji.
Przykład / Zadanie 4
Narysuj kwadrat, którego lewy górny róg ma współrzędne X=2, Y=2, a wysokość i szerokość wynosi 4 – taki
sam jak w zadaniu 1, jednak jego kolor ma być zielony. Szkic zapisz jako “lofi_kwadrat_kolor”, zweryfikuj
program i wgraj na płytkę.
Podpowiedź: funkcję color(int RED, int GREEN, int BLUE) należy wstawić przed funkcją rysującą kwadrat.
Przykładowe rozwiązanie:
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Zadanie 5
Zmodyfikuj powyższy szkic, aby uzyskać:
•

czerwony kwadrat o współrzędnych X=1, Y=3 i wymiarach 5×5,

•

niebieski prostokąt o współrzędnych X=2, Y=0, szerokości 3 i wysokości 2,

•

żółty prostokąt o współrzędnych X=0, Y=1, szerokości 2 i wysokości 6 (podpowiedź kolor żółty uzyskujemy
ze zmieszania dwóch barw: czerwonej i zielonej).

Każdy szkic przed wgraniem na płytkę Arduino najpierw zapisz pod inną nazwą (np. lofi_rys_5a, lofi_rys_5b,
itd), zweryfikuj program i wgraj na płytkę.
Przykładowe rozwiązanie do Zadania 5c):

Zadanie 6
Zmodyfikuj szkic z zadania 5c tak, aby położeniem (lewa-prawa) żółtego prostokąta można było sterować za
pomocą potencjometru podpiętego pod INPUT2.
Przykładowe rozwiązanie:
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Zadanie 6
Napisz program rysujący dwa kwadraty jak na poniższym obrazku.
Szkic zapisz jako “lofi_szachownica”, zweryfikuj program i wgraj na płytkę.

Przykładowe rozwiązanie:

Po wykonaniu tego zadania mówimy uczniom, że istnieje jeszcze możliwość określania koloru pojedynczym
parametrem. Służy do tego funkcja
rainbowColor(int VALUE);
Funkcja ta umożliwia wybranie dowolnego koloru z pełnej palety barw przy pomocy pojedynczej wartości liczbowej (nie trzeba osobno określać składowych RGB). Funkcja jest szczególnie przydatna gdy chcemy uzyskać
na wyświetlaczu efekt płynnie zmieniających się barw np. efekt tęczy.
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Przykład:
Poniżej zaprezentowano szkic, w którym dla wszystkich 64 diod RGB na wyświetlaczu przypisywany będzie
kolejny kolor, gdzie zmienna i to kolejny numer diody / piksela na naszym wyświetlaczu.
Za pomocą funkcji display.setPixelColor(dioda, kolor); ustawiamy konkretnej diodzie (od 0 do 63, bo
pierwsza dioda ma nr 0) konkretny kolor.
W tym przypadku zamiast definicji koloru za pomocą RGB użyto funkcji określającej kolor pojedynczym parametrem rainbowColor(int VALUE);
Przykład ten zawiera również iterację – pętlę powtarzającą działanie od i = 0, do i mniejszego niż 64, dodając
za każdym razem do zmiennej i wartość 1 (i++).

W zależności od sprawności wykonywanych zadań nauczyciel może zrezygnować z realizacji wybranych
zadań. Jeżeli natomiast zostanie trochę wolnego czasu – można pozwolić uczniom na eksperymenty graficzne
lub zlecać do uzyskania konkretne efekty graficzne.

Podsumowanie i ewaluacja (5 min.)
Prosimy, aby uczniowie ostrożnie spakowali zestawy. Jeden przedstawiciel każdej grupy przynosi zestaw na
wyznaczone przez nauczyciela miejsce w klasie.
Zadajemy uczniom pytanie: Czego nauczyliśmy się na dzisiejszej lekcji?
• umiemy rysować prostokąty
• wiemy na czym polega model przestrzeni barw RGB,
• posługujemy się funkcją odpowiedzialną za określenie koloru w systemie RGB,
• poznaliśmy funkcję do określania koloru pojedynczym parametrem.
Na zakończenie mówimy uczniom, że na kolejnej lekcji będziemy wykorzystywać zdobytą do tej pory wiedzę i
umiejętności przy realizacji projektów – własnych urządzeń i gier. Pierwszym z nich będzie “strzelnica”.
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Lekcja 11 i 12:
Projekt: gra "strzelnica"
W czasie tej lekcji uczniowie zbudują własne urządzenie do gry oraz stworzą do
niego oprogramowanie.
Cele lekcji:
Uczeń porafi:
⋅⋅ Zbudować urządzenie elektro-mechaniczne korzystając z
instrukcji i gotowych podzespołów.
⋅⋅ Prawidłowo podłączyć urządzenia wejścia wyjścia (czujnik,
dioda, serwomotor, wyświetlacz) do sterowania Arduino za
pośrednictwem adaptera LOFI brain.
⋅⋅ Wyjaśnić, na czym polega istota zaplanowanej gry.
⋅⋅ Określić cele gry, zmienne i warunki, jakie muszą znaleźć się
w programie.
⋅⋅ Zaplanować szkic programu w Arduino IDE służący osiągnięciu konkretnego celu.
⋅⋅ Napisać program będący w pełni funkcjonalną grą.
⋅⋅ Zapisywać, weryfikować, wgrywać, testować i poprawiać
program.
⋅⋅ Wyjaśnić zasadę działania programu, analizując poszczególne linie kodu.
⋅⋅ Rozbudować swoją grę o nowe funkcje.
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ zestaw LOFI Robot CODEBOX Starter z rozszerzeniem
CODEBOX Tv,
⋅⋅ komputery stacjonarne lub przenośne z zainstalowanym
Arduino IDE
⋅⋅ komputer nauczyciela z zainstalowanym Arduino IDE, projektor, tablica projekcyjna
Pojęcia kluczowe:
→ dioda RGB → projekt → wyświetlacz RGB 8×8 → czujnik
natężenia światła → sterownik Arduino / płytka → adapter LOFI
Brain → funkcje (setup, loop, write, delay, read, buzzer, distance,servo, display.begin, display.show, displayClear, displayNumber)
Czas realizacji: 90 min. lub 135 min. (2-3 godziny lekcyjne)
Metody pracy:
⋅⋅ wykład problemowy,
⋅⋅ dyskusja dydaktyczna związana z wykładem,
⋅⋅ pokaz,
⋅⋅ projekt.

Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane
i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu
problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów,
w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych,
listy kroków;
2) stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy:
a) na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu
Euklidesa w obu wersjach iteracyjnych (z odejmowaniem i z
resztą z dzielenia),
4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania,stosując złożone postaci zapytań i korzysta z
zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (5 min.)
Pytamy uczniów, co robiliśmy podczas ostatniej lekcji?
• dowiedzieliśmy się czym jest serwomotor i do czego może być wykorzystany,
• nauczyliśmy się sterować serwomotorem.
Dziś skonstruujecie urządzenie elektroniczne na bazie Arduino, serwomotoru i czujnika natężenia światła oraz
napiszecie program – grę na to urządzenie.

Wyświetl GIF: https://gph.is/2Ki3PNu

Część zasadnicza (80 min.)
Do realizacji projektu potrzebować będziemy:
• LOFI Brain,
• wyświetlacz LED 8×8 pikseli RGB,
• serwomotor,
• diodę,
• czujnik światła,
• kabel USB,
• elementy konstrukcyjne z zestawu LOFI Robot CODEBOX,
• wskaźnik laserowy (najczęściej spotykany w formie wskaźnika do prezentacji lub zabawki dla kotów), który
nie wchodzi w skład zestawu CODEBOX.
Projekt: część 1
Konstrukcja robota -czas potrzebny na wykonanie tej części to około 30 minut
Instrukcja dostępna na stronie: http://www.lofirobot.com/codebox/strzelnica-instrukcja-montazu/
Projekt: część 2
Programowanie - czas potrzebny na wykonanie tej części to około 40 minut
Opis działania programu:
Strzelnica to bardzo prosta, ale jednocześnie dająca dużo zabawy gra. Polega na trafianiu w cel przy pomocy
wskaźnika laserowego. Po trafieniu wskaźnikiem w czujnik natężenia światła, ramię robota - dzięki silnikowi
serwo - obróci się do innej, losowo wybranej pozycji oraz zasygnalizuje trafienie poprzez zapalenie diody i włączenie buzzera. Jednocześnie na wyświetlaczu RGB 8×8 wyświetlany będzie wynik.
W Arduino IDE wczytaj pusty szablon: Plik > Przykłady > LOFI > lofi_pusty_szablon
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Zanim przystąpisz do pisania kodu zapisz plik jako “lofi_gra_strzelnica”.
Do naszej gry będziemy potrzebowali 3 zmiennych: pozycja, punkty i światło. Zmienne musimy zadeklarować
na samym początku programu, zaraz po deklaracji importowania biblioteki LOFI:
• ramię robota na początku programu powinno być na środku, dla tego zmiennej “pozycja” przy deklaracji na
początku programu przypisujemy wartość 50:
int pozycja = 50;
• w każdej grze, w której zdobywamy punkty, powinniśmy pamiętać, aby zmiennej “punkty” na początku po
uruchomieniu programu przypisać wartość 0:
int punkty = 0;
• potrzebna też będzie zmienna, w której będzie przechowy odczyt z czujnika natężenia światła, nie musimy
jej przypisywać żadnej wartości początkowej:
int swiatlo;
Do funkcji void setup() należy dodać następujące linijki kodu:
• funkcję inicjującą otwarcie portu szeregowego i ustawienie prędkości na 9600 bps
Serial.begin(9600)
• dwie funkcje odpowiedzialne za inicjalizowanie wyświetlacza LOFI RGB 8×8:
robot.displayBegin()
robot.displayShow()
• funkcję, która jeden raz po uruchomieniu programu ustawi serwomotor w konkretnej pozycji:
robot.servo(OUTPUT1, pozycja)
Uwzględniając powyższe założenia szkielet programu powinien wyglądać następująco:

Teraz zastanówmy się nad działaniem programu. Podstawowym założeniem jest celowanie wskaźnikiem laserowym w czujnik natężenia światła przykręcony do ramienia serwomotoru. W głównej pętli programu – w pętli
loop() musimy więc w pierwszej kolejności odczytać wartość z tego czujnika. Jakiej funkcji do tego użyjemy?
Znanej nam read(wejście);
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W tym momencie program odczytuje już wartość z czujnika natężenia światła podpiętego do INPUT1 i podstawia ją na bieżąco jako zmienną swiatlo.
Możemy podejrzeć, jakie wartości z czujnika uzyskujemy. Do tego celu użyjemy funkcji Serial.println(zmienna) inicjującej wyświetlanie danych odbieranych z płytki Arduino, w oknie monitora portu szeregowego:

Wgrywamy tak przygotowany program na Arduino i włączamy w Arduino IDE szeregowy monitor. Upewnijmy
się, czy w oknie monitora włączona jest funkcja Autoscroll oraz wybrana jest szybkość 9600.
Jakie wyniki otrzymujemy? Czy wyniki przekraczają wartość 50? Prawdopodobnie nie.
A teraz spróbujcie zaświecić wskaźnikiem laserowym na czujnik. Jakie wyniki otrzymujemy w szeregowym
monitorze? Powyżej 50? 75?
Możemy więc przyjąć, że jeśli wartość będzie mniejsza niż 50, to uznajemy że nie trafiono laserem w czujnik. I
program nic nie musi wykonywać.
Instrukcja warunkowa: gdy wartość zmiennej swiatlo będzie wyższa od 50, czyli gdy trafimy strumieniem
światła w czujnik, to:
1. Ramię serwomotoru powinno obrócić się do nowej, losowej pozycji.
Trzeba skorzystać z funkcji random(od,do) która zwraca wartość losową z żądanego zakresu i przypisać
ją do zmiennej pozycja. Następnie trzeba tę zmienną wykorzystać w funkcji servo(wyjście, wartość);
jako wartość.
2. Dioda OUTPUT4 powinna się zaświecić.
Do tego celu skorzystamy z funkcji write(wyjście, wartość); jako wartość wpisując 100, co oznacza pełną moc świecenia diody.
3. Liczba punktów powinna się zwiększyć o 1.
Zmiennej punkty należy przypisać wartość sumy jej samej i liczby 1.
4. Na wyświetlaczu powinna zostać wyświetlona liczba punktów.
Chcąc wyświetlić aktualny wynik, najpierw trzeba wymazać poprzedni za pomocą funkcji displayClear(),
a następnie wysłać na wyświetlacz informację o aktualnym wyniku (wartość zmiennej punkty) za pomocą
funkcji displayNumber(liczba); oraz wydać polecenie do pokazania danych na wyświetlaczu za pomocą
funkcji display.show()
5. Powinniśmy dać programowi chwilę oczekiwania, aby serwomotor zdążył zmienić pozycję.
Tu skorzystamy ze znanej nam funkcji delay(czas w milisekundach) dając np 1000 milisekund przerwy.
6. Dioda powinna zgasnąć.
Jeśli dioda ma zgasnąć, to nie zapomnijmy o funkcji write(wyjście, wartość) jako wartość wpisując 0, co
oznacza wyłączenie diody.
Po pierwsze musimy jednak dać instrukcję warunkową if(), w której zamieścimy wyżej opisane 6 czynności:
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Po napisaniu całego programu weryfikujemy go, zapisujemy i wgrywamy na płytkę Arduino. Bawiąc się sprawdzamy czy działa. W razie potrzeby dokonujemy poprawek i ponownie wgrywamy.
Przykładowy kod gotowej gry (bez komentarzy):

Jeśli zostanie czas, możemy z uczniami zastanowić się, jak rozbudować projekt? Można dodać przycisk, który
będzie resetował wynik itp. Powodzenia!
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Podsumowanie i ewaluacja (5 min.)
Prosimy, aby uczniowie ostrożnie spakowali zestawy. Jeden przedstawiciel każdej grupy przynosi zestaw na
wyznaczone przez nauczyciela miejsce w klasie.
Zadajemy uczniom pytania: Co najbardziej podobało się Wam w czasie dzisiejszej lekcji? Na jakie problemy
napotkaliście podczas realizacji projektu? Co było najtrudniejsze? Z czym nie było problemów?
Na zakończenie mówimy uczniom, że podczas kolejnej lekcji zajmiemy się projektem innej gry. Stworzymy grę
"wyścigi". Będzie sprawdzała szybkość i refleks. Będzie to gra dla dwóch zawodników.
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Lekcja 13 i 14:
Projekt: gra "wyścigi"
W czasie tej lekcji uczniowie zbudują kolejne urządzenie raz stworzą do niego oprogramowanie. Gra "wyścigi" dedykowana jest dla dwóch graczy i sprawdza naszą
szybkość i refleks.
Cele lekcji:
Uczeń porafi:
⋅⋅ Zbudować urządzenie elektro-mechaniczne korzystając z
instrukcji i gotowych podzespołów.
⋅⋅ Prawidłowo podłączyć urządzenia wejścia wyjścia (czujnik,
dioda, serwomotor, wyświetlacz) do sterowania Arduino za
pośrednictwem adaptera LOFI brain.
⋅⋅ Wyjaśnić, na czym polega istota zaplanowanej gry.
⋅⋅ Określić cele gry, zmienne i warunki, jakie muszą znaleźć się
w programie.
⋅⋅ Zaplanować szkic programu w Arduino IDE służący osiągnięciu konkretnego celu.
⋅⋅ Napisać program będący w pełni funkcjonalną grą.
⋅⋅ Zapisywać, weryfikować, wgrywać, testować i poprawiać
program.
⋅⋅ Wyjaśnić zasadę działania programu, analizując poszczególne linie kodu.
⋅⋅ Rozbudować swoją grę o nowe funkcje.
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ zestaw LOFI Robot CODEBOX Starter z rozszerzeniem
CODEBOX Tv,
⋅⋅ komputery stacjonarne lub przenośne z zainstalowanym
Arduino IDE
⋅⋅ komputer nauczyciela z zainstalowanym Arduino IDE, projektor, tablica projekcyjna
Pojęcia kluczowe:
→ dioda → projekt → wyświetlacz RGB 8×8 → czujnik natężenia światła → przycisk → sterownik Arduino / płytka → adapter
LOFI Brain → funkcje (setup, loop, write, delay, read, buzzer,
distance,servo, display.begin, display.show, displayClear, displayNumber, rectangle. color, rainbowColor) → zmienna liczbowa,
zmienna boolen / bool
Czas realizacji: 90 min. lub 135 min. (2-3 godziny lekcyjne)
Metody pracy:
⋅⋅ wykład problemowy,
⋅⋅ dyskusja dydaktyczna związana z wykładem,
⋅⋅ pokaz,

⋅⋅

projekt.

Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane
i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu
problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów,
w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych,
listy kroków;
2) stosuje przy rozwiązywaniu problemów podstawowe algorytmy:
a) na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu
Euklidesa w obu wersjach iteracyjnych (z odejmowaniem i z
resztą z dzielenia),
4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji wykonywanego zadania,stosując złożone postaci zapytań i korzysta z
zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (5 min.)
Prosimy uczniów, aby podzielili się swoimi wrażeniami z ostatniego projektu. Co najbardziej im się podobało?
Jak można byłoby udoskonalić strzelnicę? Czy mają pomysł na jakąś podobną grę, bazując na strzelnicy?
Mówimy, że podczas tej lekcji (która może potrwać od 2 do 3 godzin) zajmiemy się projektem innej gry. Stworzymy grę "wyścigi". Będzie sprawdzała szybkość i refleks. Będzie to gra dla dwóch zawodników.

Wyświetl GIF: https://gph.is/2yLqmxQ

Część zasadnicza (80 min.)
Do realizacji projektu potrzebować będziemy:
• LOFI Brain,
• wyświetlacz LED 8×8 pikseli RGB,
• przycisk,
• 2 czujniki światła,
• 2 diody LED,
• kabel USB,
• elementy konstrukcyjne z zestawu LOFI Robot CODEBOX.
Projekt: część 1
Konstrukcja robota -czas potrzebny na wykonanie tej części to około 15 minut
Instrukcja złożenia urządzenia:
• czujnik światła → port INPUT1 – sterowanie dla gracza nr 1
• czujnik światła → port INPUT2 – sterowanie dla gracza nr 2
• przycisk → INPUT3 – do resetowaniw gry
• czerwona dioda LED → port OUTPUT1 – sygnalizacja dla gracza nr 1
• zielona dioda LED → port OUTPUT2 – sygnalizacja dla gracza nr 2
• wyświetlacz → OUTPUT3 – do obserwowania postępów
• zasilanie robota → kabel USB → wyjście USB w komputerze
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Projekt: część 2
Programowanie - czas potrzebny na wykonanie tej części to około 65 minut
Opis działania programu:
Dwóch zawodników zasłania i odsłania dłońmi jak najszybciej czujnik światła. Postępy wyświetlane są na ekranie LED 8×8 przy pomocy dwóch pasków postępu (czerwony i zielony). Wygrywa ten zawodnik, który szybciej
macha ręką i którego pasek pierwszy dojdzie do końca ekranu.
1. Zmienne w grze:
a) liczbowe deklarowane na początku szkicu, przed pętlą setup()
• dwie do odczytywania wartości z czujnika światła (po jednej dla każdego gracza), np. foto1, foto2;
• jedna do ustawienia poziomu “czułości”, np. czulosc;
• dwie do określania stopnia postępu / poziomu (po jednej dla każdego gracza), np. level1, level2;
• jedna na przechowanie wyniku o numerze zwycięzcy, np. winner
b) inne
• dwie typu boolen do przechowywania wartości prawda/fałsz, oznaczające zakrycie lub odkrycie czujnika
(przyjmijmy, że false = odkryty, true = zakryty);
bool foto1_pressed = false;
bool foto2_pressed = false;
2. Instrukcje warunkowe:
a) Zdobywanie punktów – jeżeli czujnik jest odkryty (zmienna bool = false) i gracz zakryje ręką czujnik (odczyt z czujnika < czułości) to zaświeci się jego dioda (OUTPUT1), zmienna bool ma zmienić wartość na true
(oznaczającą, że czujnik został zakryty), a gracz ma zdobyć punkt.
b) Blokowanie naliczania punktów – gdy trzyma zakryty czujnik po zdobyciu 1 punktu: jeżeli czujnik jest zakryty (zmienna bool = true) i gracz trzyma rękę na czujniku (odczyt z czujnika < czułości) to dioda OUTPUT1
ma się wyłączyć i żadne inne zmienne nie zmieniają się.
c) Odblokowanie możliwości zdobycia punktu gdy gracz odkryje czujnik – jeżeli czujnik jest zakryty (zmienna bool = true) i gracz odkryje czujnik (odczyt z czujnika > czułości) to dioda OUTPUT1 ma się wyłączyć, a
zmienna bool ma przyjąć wartość na false (oznaczającą odkrycie czujnika), bez dodawania punktów
d) takie same 3 instrukcje warunkowe należy napisać dla drugiego gracza.
e) Określenie zwycięzcy: jeżeli nikt jeszcze nie został zwycięzcą (winner == 0) i poziom gracza pierwszego >
32 wówczas zwycięzcą ma zostać gracz pierwszy, czyli zmiennej winner przypisujemy wartość 1.
Czemu 32? Maksymalna wartość zmiennej poziom powinna być podzielna przez 8 (bo tyle mamy kolumn
na wyświetlaczu), a jednocześnie nie powinna być ani za duża, ani za mała, aby ilość zasłonięć nie była zbyt
duża/mała. Np. przy 8 zasłonieniach gra byłaby zbyt krótka, a przy 100 – dłużyła by się. Przy 32, 40, czy 48
zasłonięciach prowadzących do zwycięstwa gra jest przyjemna.
f) Analogiczny warunek dla drugiego gracza.
g) Rysowanie pasków graczy na ekranie – jeśli nikt jeszcze nie został zwycięzcą if (winner == 0), to:
• ustawiamy kolor czerwony dla gracza pierwszego i rysujemy prostokąt od X=0 i Y=0, o szerokości równej
¼ aktualnego poziomu tego gracza oraz wysokości 4,
• ustawiamy kolor zielony dla gracza drugiego i rysujemy prostokąt od X=0 i Y=4, o szerokości równej ¼
aktualnego poziomu tego gracza oraz wysokości 4,
Dopiero później wywołujemy wyświetlanie grafiki na wyświetlaczu funkcją display.show()
h) Reset gry – jeśli wartość odczytu z wejścia INPUT3 będzie większa od 90, to zmiennym: winner, level1 i
level2 przypisuje się wartość 0, a wyświetlacz zostaje wyczyszczony funkcją displayClear();
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Przykładowy kod gotowej gry

Konstruktorzy gier / Lekcja 13-14 / 4

#SuperKoderzy / Konstruktorzy gier / Projekt: gra "wyścigi"

Po napisaniu gry, weryfikacji i wgraniu na płytkę, dajemy uczniom trochę czasu na zabawę.
Jeśli zostanie czas możemy z uczniami zastanowić się nad tym jak rozbudować projekt? Powodzenia!

Podsumowanie i ewaluacja (10 min.)
Prosimy, aby uczniowie ostrożnie spakowali zestawy. Jeden przedstawiciel każdej grupy przynosi zestaw na
wyznaczone przez nauczyciela miejsce w klasie.
Zadajemy uczniom pytania: Co najbardziej podobało się Wam w tym projekcie? Na jakie problemy napotkaliście podczas realizacji projektu? Co było najtrudniejsze? Z czym nie było problemów?
Podajemy przykładowe pomysły na inne gry, jakie można stworzyć dzięki zestawowi LOFI Robot CODEBOX:
• Bramka do piłki nożnej – strzelanie piłką wykrywa styk,
• Gorący ziemniak – czas ucieka trzeba podawać urządzenie z rąk do rąk,
• System alarmowy – przecinanie promieni lasera,
• Utrzymywanie równowagi – porówanie dwóch czujników światła,
• Frogger – żaba przechodzi przez ulicę,
• Liczba parzysta/nieparzysta – na wyświetlaczu pokazywana jest losowa liczba w zakresie 0-99. Użytkownik
ma za zadanie jak najszybciej wybrać czy jest parzysta czy nieparzysta, naciskając jeden z dwóch przycisków
(jako przyciski używamy fotoresystory). Zawodnik musi odgadnąć jak najwięcej liczb w przeciągu określonego
czasu np 30 sek. Jeśli się pomyli, kończy grę przed czasem.
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Konstruktorzy gier
Materiał pomocniczy 1:
Pudełko - przechowywanie i
zarządzanie
Montaż pudełka
1. Przygotuj części drewniane do skręcenia pudełka
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2. Przygotuj części drewniane do skręcenia pudełka

3. Do podstawy przykręć przednią i tylną ściankę pudełka

4. Przykręć boczne ściany pudełka
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W zestawie znajduje się ramka, która umożliwia przykręcenie z przodu pudełka kartki z imionami dzieci aktualnie pracującymi z danym zestawem. Na tylnej ściance znajduje się miejsce do przykręcania odznak zdobywanych przez uczniów w trakcie realizacji zajęć.

Każdy z robotów z zestawu mieści się zmontowany w pudełku. Pod przekładką znajdują się przegródki na
niewykorzystane części drewniane, elektroniczne, śrubki itp.

Aby usprawnić przechowywanie pudełka zestawu CODEBOX są zaprojektowane w taki sposób aby można je
było układać jedno na drugim w formie wieży.
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Konstruktorzy gier
Materiał pomocniczy 2:
Programowanie w Arduino IDE
- przygotowanie komputera
INSTRUKCJA KONFIGURACJI KOMPUTERA DO PRACY Z PROGRAMEM ARDUINO IDE I BIBLIOTEKĄ LOFI DLA JĘZYKA C
1. Instalacja Arduino IDE
• wchodzimy na stronę https://www.arduino.cc
• wybieramy z górnego menu “SOFTWARE” – “DOWNLOADS”
• w przypadku pracowni opartej o system Windows – wybieramy Windows Installer, for Windows XP and
up (zalecana, jeżeli mamy dostęp do konta z uprawnieniami do pobierania i instalacji programów) lub Windows ZIP file for non admin install (w tym przypadku trzeba będzie rozpakować plik ZIP)
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• zanim rozpocznie się pobieranie pojawi się prośba o (nieobowiązkową) dotację “Contribute to the Arduino
Software”. Chcąc pobrać program bez płacenia wybieramy JUST DOWNLOAD

• wskazujemy miejsce zapisania pliku i instalujemy lub rozpakowujemy plik zip
2. Instalacja biblioteki LOFI
Chcąc, aby tworzone przez nas skrypty współpracowały z Arduino UNO poprzez adapter LOFI Brain, czyli
nakładkę, która upraszcza podłączanie do niej zewnętrznych modułów wykonanych przez LOFI ROBOT,
należy pobrać na komputer i wgrać bibliotekę LOFI:
• pobierz plik zip z biblioteką LOFI target
• zapisujemy plik LOFI.zip na komputerze w systemowym katalogu DOKUMENTY (ewentualnie PROGRAM
FILES), gdzie po zainstalowaniu ARDUINO IDE powinniśmy mieć podkatalog ARDUINO, a w nim wszystkie
skrypty, które będziemy tworzyć,
• w podkatalogu ARDUINO tworzymy (jeśli jeszcze go tam nie ma) podkatalog libraries (małymi literami!!!) i w
nim do podkatalogu LOFI rozpakowujemy zawartość pliku LOFI.zip,
• po ponownym uruchomieniu ARDUINO IDE w sekcji Plik > Przykłady, powinniśmy widzieć bibliotekę LOFI:
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Konstruktorzy gier
Materiał pomocniczy 3:
Opis biblioteki LOFI
POBIERZ BIBLIOTEKĘ LOFI DLA ARDUINO IDE
BUZZER
• stan – true lub false – określa czy buzzer ma być włączony czy wyłączony.
Przykład:

ODCZYT INFORMACJI

• wejście – informacja z którego wejścia ma zostać odczytana wartość
Przykład:

Kod ten spowoduje odczytanie wartości na pinie INPUT1 i zapisze go do zmiennej x.
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NADPISANIE INFORMACJI
Parametry:
•

wyjście – informacja które wyjście ma zostać nadpisane

•

wartość – informacja jaką wartością ma zostać nadpisane wyjście

Przykład:

Na wyjściu OUTPUT4 pojawi się wartość 100.

SILNIKI

Parametry:
•

silnik – numer silnika (1 lub 2)

•

kierunek – informacja w którą stronę ma obracać się silnik (false – obrót w tył, true – obrót w przód)

•

moc – moc z jaką ma się obracać silnik (od 0 do 100)

Przykład:

Silniki robota zaczną poruszać się do przodu z mocą 60.
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SERWO
Parametry:
•

wyjście – pin do którego przypięty jest serwomotor

•

kąt – kąt na jaki ma się obrócić serwomotor

CZUJNIK ODLEGŁOŚCI
Zwraca wartość odczytaną z czujnika odległości w zakresie ok 0-70cm
Przykład:

WYŚWIETLACZ LED
Funkcje sterujące wyświetlaczem LED 8×8 pixeli.
UWAGA – wyświetlacz LED musi być zawsze podłączony do wyjścia OUTPUT3
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•

Uruchomienie wyświetlacza

Rozpoczyna nadawanie sygnału cyfrowego sterującego wyświetlaczem. Funkcja ta musi znajdować się zawsze wewnątrz głównej funkcji SETUP()
•

Wyświetlenie danych na wyświetlaczu

Powoduje odświeżenie wyświetlacza i wyświetlenie wszystkich danych zdefiniowanych wcześniej przez funkcje rysujące (rectangle, displayNumber). Zaleca się aby funkcja display.show() była użyta tylko raz wewnątrz
pętli loop(), wówczas wyświetlanie obrazu jest najpłynniejsze.
•

Określenie koloru diod LED

Zdefiniowanie wyświetlanego koloru diod w trybie RGB.
Parametry:
RED – wartość czerwonej składowej koloru w zakresie 0-100
GREEN – wartość zielonej składowej koloru w zakresie 0-100
BLUE – wartość niebieskiej składowej koloru w zakresie 0-100
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•

Określenie koloru pojedynczym parametrem

Umożliwa wybranie dowolnego koloru z pełnej palety barw przy pomocy pojedynczej wartości liczbowej (nie
trzeba osobno określać składowych RGB). Funkcja ta jest szczególnie przydatna gdy chcemy uzyskać na
wyświetlaczu efekt płynnie zmieniających się barw np. efekt tęczy.
Parametry:
VALUE – wartość koloru w zakresie 0-100
Przykład:

•

Narysowanie prostokąta

Powoduje wyświetlenie prostokąta o współrzędnych lewego-górnego rogu o wartości X i Y i określonej szerokości i wysokości.
Parametry:
X – pozycja pozioma lewego-górnego rogu prostokąta, w zakresie 0-7
Y – pozycja ppionowa lewego-górnego rogu prostokąta, w zakresie 0-7
SZEROKOŚĆ – szerokość prostokąta w zakresie 1-8
WYSOKOŚĆ – wysokość prostokąta w zakresie 1-8
UWAGA – współrzędne wyświetlacza liczone są od 0 do 7
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•

Wyświetlenie liczby od 0 do 99

Parametry:
NUMER – liczba do wyświetlenia

•

Wyczyszczenie wyświetlacza

Powoduje ustawienie wszystkich pixeli wyświetlacza na wartość zero (wyłączenie).
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