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Cele lekcji:
Ucze! powinien:
 " Zna# poj$cia: alfabet Morse'a, radio, brz$czyk, format da-

nych, p$tla for
 " Wiedzie#, jakie zastosowania ma p$tla for w jzyku Python i 

jak jej u%y#
 " Potrafi definiowa# prosty format wymiany danych
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 " JVVR���OKETQDKV�QTI�
 " JVVRU���DDEOKETQDKVOKETQR[VJQP�TGCFVJGFQEU�KQ�
 " JVVRU���IKVJWD�EQO�/KETQDKV2QNUMC�(WP9KVJ/KETQDKV

2QLöEKC�MNWE\QYG�
ĺ alfabet Morse'a  ĺ radio  ĺ brz$czyk  ĺ format danych  
ĺ p$tla for

%\CU�TGCNK\CELK� 45 min.
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 " wyk&ad, 
 " dyskusja,
 " #wiczenia praktyczne przy komputerze,
 " szukanie rozwi'za! na postawiony problem
 " burza mózgów.
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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$, projektuje, tworzy i 
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Uko!czenie tej lekcji wymaga znajomo(ci dzia&ania alfabetu Morse’a - nauczyciel pyta uczniów, czy kiedykol-
wiek si$ z nim zetkn$li. Je%eli nie, krótko przedstawia genez$ kodu oraz jego podstawowe zasady i zastosowa-
nia. Powinni(my równie% przypomnie# uczniom informacje zwi'zane z obs&ug' brz$czyka oraz radia na p&ytce 
Micro:bit.
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, w po&owie grup p&ytka Micro:bit b$dzie s&u%y# jako nadajnik, a w drugiej 
po&owie - jako odbiornik.
W zale%no(ci od posiadanego brz$czyka, je(li ten nie reaguje na zmiany stanu na PINie po wywo&ywaniu meto-
dy YTKVGAFKIKVCN na pin0, nale%y zastosowa# prost' podmian$ w poni%szych programach, wg wzoru:
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W tej wersji programu nadajnik po naci(ni$ciu przycisku b$dzie wysy&a& poprzez radio sygna& SOS, odbiornik 
odbierze ten sygna& i za pomoc' brz$czyka przedstawi go w postaci alfabetu Morse’a. 
Zanim uczniowie zabior' si$ do pisania kodu, musz' wspólnie wymy(li# format danych, za pomoc' którego 
b$d' przekazywa# sygna&y mi$dzy p&ytkami. W alfabecie Morse’a wyst$puj' tylko dwa sygna&y: krótki i d&ugi. 
Zadanie uczniów polega wi$c na tym, aby w jaki( sposób rozró%ni# te sygna&y mi$dzy sob'.
Przyk&adowy format, jaki mo%emy zaproponowa# b$dzie sk&ada# si$ wy&'cznie z zer i jedynek. Przyjmujemy, 
%e cyfra 0 b$dzie oznacza# sygna& krótki, a 1 - sygna& d&ugi. Nasz przyk&adowy kod podczas tej lekcji b$dzie 
korzysta& z tej konwencji.
Kod nadajnika:

W takim przypadku nale%y te% zaimportowa# modu& OWUKE.

W poleceniu TCFKQ�UGPF
� zapisujemy sygna& SOS zgodnie z formatem, jaki przyj$li(my do komunikacji pomi$-
dzy p&ytkami. Litera S w alfabecie Morse’a sk&ada si$ z trzech krótkich sygna&ów, natomiast litera O z trzech 
d&ugich sygna&ów.
Teraz zajmiemy si$ napisaniem kodu dla odbiornika, który b$dzie odtwarza& dowolny, przes&any ci'g zer i jedy-
nek, na brz$czyku. Otrzymany program pos&u%y nam równie% pó)niej, gdy rozbudujemy kod nadajnika.
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W programie pojawia si$ nowy rodzaj p$tli - HQT. P$tla HQT�w Pythonie jest wykorzystywana do wykonywania 
kolejnych kroków na elementach niektórych typów (np. list), ci'gów znakowych lub specjalnych rodzajach 
funkcji okre(lanych generatorami (np. TCPIG
�).
Przyk&adowo, by wykona# p$tl$ okre(lon' liczb$ razy (w poni%szym przyk&adzie 5), napiszemy:

Gdy b$dziemy chcieli w kolejnych krokach p$tli uzyskiwa# poszczególne znaki z ci'gu znakowego, napiszemy:

W kodzie odbiornika w p$tli HQT�UKIPCN�KP�EQFG zmienna UKIPCN b$dzie przyjmowa&a kolejne znaki z ci'gu 
EQFG. Przy pomocy instrukcji warunkowych sprawdzamy otrzymany komunikat znak po znaku i w zale%no(ci 
od niego odtwarzamy krótki lub d&ugi sygna& d)wi$kowy. Dodatkowo dla wygody definiujemy zmienn' unit, 
która przechowuje czas trwania pojedynczego, krótkiego sygna&u. W alfabecie Morse’a d&ugi sygna& powinien 
by# trzykrotnie d&u%szy (3*unit) od sygna&u krótkiego (unit). Z kolei przerwa mi$dzy sygna&ami trwa dok&adnie 
ten sam okres czasu, co sygna& krótki.
Finalnie zmieniamy program nadajnika, który zamiast jednego konkretnego sygna&u SOS, b$dzie umo%liwia& 
wybór litery alfabetu przyciskiem A, a nast$pnie umo%liwia& jej przes&ania po naci(ni$ciu przycisku B odpowia-
daj'cym jej kodem Morse’a:
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Zmienna letters przechowuje dwadzie(cia sze(# liter alfabetu. Z kolei lista OQTUGAEQFG zawiera odpowiada-
j'ce im kombinacje sygna&ów wed&ug alfabetu Morse’a w wybranym przez nas wcze(niej formacie danych.

2QFUWOQYCPKG�
��OKP��
Na koniec zaj$# nauczyciel inicjuje dyskusj$ na temat ogranicze! zrealizowanych w ramach zaj$# programów 
(np. wysy&anie tylko jednej litery). Uczniowie wspólnie zastanawiaj' si$, jak mo%na by by&o rozbudowa# istniej'-
cy kod.

Alternatywy
Alternatywnym projektem, jaki mo%emy stworzy# u%ywaj'c poznanych do tej pory funkcji oraz elementów, jest 
zdalnie kontrolowany odtwarzacz muzyczny. Jedna z p&ytek pe&ni# b$dzie rol$ odtwarzacza, do którego pod-
&'czony jest brz$czyk. Druga natomiast obejmie funkcj$ pilota zdalnego sterowania radiowo. Najlepiej b$dzie 
zacz'# od napisania kodu pilota, gdy% nie jest on bardzo skomplikowany.
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Nasz pilot ma dwie funkcje obs&ugiwane przyciskami A i B. Przycisk A pe&ni funkcj$ Play/Stop tzn. s&u%y do 
odtwarzania i zatrzymywania muzyki, natomiast przycisk B pozwala zmienia# odtwarzan' melodi$. W zale%no-
(ci, który przycisk zostanie naci(ni$ty, pilot wy(le poprzez radio odpowiadaj'cy jego funkcji ci'g znaków RNC[�
stop lub next.
Na drugim urz'dzeniu, które pe&ni rol$ odtwarzacza, b$d' realizowane nast$puj'ce zadania: odbiór sygna&u z 
pilota i odpowiednie dzia&anie w zale%no(ci, jaki sygna& zosta& przes&any. Ponadto urz'dzenie wy(wietla numer 
aktualnie wybranej melodii (niezale%nie, czy jest w danej chwili odtwarzana czy nie). Melodie s' odtwarzane z 
wykorzystaniem modu&u OWUKE.

W powy%szym kodzie wykorzystywane s' cztery zmienne. S' to:
• UQPIU - lista z melodyjkami
• UQPIAPWODGT - indeks aktualnej melodyjki z listy
• play - przyjmuje warto(# True lub False odpowiadaj'c' stanowi urz'dzenia - odtwarzanie lub nie melodii
• KPEQOKPIAFCVC - przechowuje odebrany sygna& z pilota (pocz'tkowo przyjmuje warto(# next po to, by po 

uruchomieniu zosta&a wywo&ana funkcja�FKURNC[ i wybrana pierwsza pozycja z listy)
Kod odtwarzacza mo%na te% zmodyfikowa# i zamiast funkcji stop realizowa# funkcj$ pauzy (wznawianie od-
twarzania melodyjki od momentu zatrzymania). Tego typu zadanie mo%na zada# uczniom szczególnie uzdol-
nionym.


