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Cele lekcji:
Ucze! powinien:
 " Zna# poj$cia: akcelerometr, gest
 " Wiedzie#, jakie zastosowania ma akcelerometr
 " Potrafi# odczytywa# gesty przy u%yciu akcelerometru.
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ĺ akcelerometr  ĺ gest  ĺ operator 'not'  

%\CU�TGCNK\CELK� 45 min.
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 " wyk&ad, 
 " dyskusja,
 " #wiczenia praktyczne przy komputerze,
 " szukanie rozwi'za! na postawiony problem
 " prezentowanie efektów pracy.
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Podstawa programowa kszta&cenia ogólnego dla szkó& podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwi'zywanie problemów. Ucze!:

1) formu&uje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane 
i wyniki) i wyró%nia kroki w algorytmicznym rozwi'zywaniu 
problemów. Stosuje ró%ne sposoby przedstawiania algorytmów, 
w tym w j$zyku naturalnym, w postaci schematów blokowych, 
listy kroków;
3) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze warto-
(ci logicznych, liczb naturalnych (system binarny), znaków (kody 
ASCII) i tekstów;
4) rozwija znajomo(# algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystaj'c z pomocy dydaktycznych lub dost$p-
nego oprogramowania do demonstracji dzia&ania algorytmów;

5) prezentuje przyk&ady zastosowa! informatyki w innych
dziedzinach, w zakresie poj$#, obiektów oraz algorytmów.

II. Programowanie i rozwi'zywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urz'dze! cyfrowych. Ucze!:

1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwi'zywa-
nia problemów. W programach stosuje: instrukcje wej(cia/wyj-
(cia, wyra%enia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, 
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice;
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie steruj'ce robo-
tem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywisto(ci;
4) zapisuje efekty swojej pracy w ró%nych formatach i przygoto-
wuje wydruki;

III. Pos&ugiwanie si$ komputerem, urz'dzeniami cyfrowymi i siecia-
mi komputerowymi. Ucze!:

2) rozwija umiej$tno(ci korzystania z ró%nych urz'dze! do 
tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, d)wi$ków, 
filmów i animacji;
3) poprawnie pos&uguje si$ terminologi' zwi'zan' z informatyk' 
i technologi'.

IV. Rozwijanie kompetencji spo&ecznych. Ucze!:
1) bierze udzia& w ró%nych formach wspó&pracy, jak: programo-
wanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnic-
two w zorganizowanej grupie ucz'cych si$, projektuje, tworzy i 
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Na pocz'tku zaj$# nauczyciel przypomina, jakie funkcje by&y wykorzystywane do obs&ugi wy(wietlacza. Na-
st$pnie przechodzi do omówienia nowe elektronicznego elementu - akcelerometru - i jego zastosowania. 
Pytamy uczniów, jakie znaj' urz'dzenia zawieraj'ce akcelerometr (telefon komórkowy, tablet, smartwatch).
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Pierwszy program, który stworzymy w ramach zaj$# b$dzie wykorzystywa& gest obrotu p&ytki Micro:bit w pra-
wo. W momencie gdy obrócimy p&ytk$ w prawo, wy(wietlacz poka%e nam strza&k$ w prawo, w przeciwnym 
razie - nie wy(wietli nic.

Rozwi'zanie:

Teraz uczniowie powinni spróbowa# rozbudowa# program tak, aby obs&ugiwa& równie% gest obrotu w lewo. 
Wy(wietlacz w momencie obrotu w lewo wy(wietli strza&k$ w lewo.



Kolejnym programem, który zbudujemy w ramach lekcji b$dzie pulsuj'ce na wy(wietlaczu serce ze sterowa-
niem pr$dko(ci' pulsowania poprzez odchylanie p&ytki w lewo i prawo.
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W naszym programie chcemy, by opó)nienie by&o nie mniejsze ni% 50 ms i nie wi$ksze ni% 550 ms. W tym celu 
w instrukcji warunkowej sprawdzamy nie tylko, czy dany gest zosta& wykonany, ale równie% czy opó)nienie 
znajduje si$ w po%'danym przez nas zakresie. Je(li oba warunki s' spe&nione (operator CPF), to odpowiednio 
zwi$kszamy lub zmniejszamy opó)nienie.
Kolejny program jest ulepszeniem poprzedniego. Jedyn' zmian' jest dodanie dodatkowej instrukcji warunko-
wej, która pozwoli nam zlikwidowa# dwa wywo&ania funkcji sleep do jednego.

W linii 17 tworzymy zmienn' pomocnicz' UOCNN, która pos&u%y nam do prze&'czania obrazka po ka%dym 
obiegu p$tli. Korzystaj'c z operatora not zmieniamy jej warto(# pomi$dzy warto(ciami logicznymi True i False 
(prawda i fa&sz) w kolejnych obiegach p$tli. W rezultacie w zale%no(ci, czy obieg p$tli jest parzysty, czy niepa-
rzysty, ustawiamy okre(lony obrazek du%ego lub ma&ego serca.
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W ramach podsumowania nauczyciel proponuje dyskusj$ z uczniami na temat zrealizowanych rozwi'za! i 
zach$ca ich do zapoznania si$ z innymi gestami obs&ugiwanymi przez p&ytk$ Micro:bit.


