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Cele lekcji:
Ucze! powinien:
 " Zna# poj$cia: wy%wietlacz, %rodowisko programistyczne, 

fleszowanie
 " Wiedzie#, jak pod&'czy# p&ytk$ Micro:bit do komputera
 " Wiedzie#, jak umie%ci# na urz'dzeniu program napisany w 

edytorze
 " Wiedzie#, jak wy%wietli# tekst i obrazek
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 " JVVR���OKETQDKV�QTI�
 " JVVRU���DDEOKETQDKVOKETQR[VJQP�TGCFVJGFQEU�KQ�
 " JVVRU���IKVJWD�EQO�/KETQDKV2QNUMC�(WP9KVJ/K-

crobit
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ĺ Python  ĺ Micro:bit  ĺ fleszowanie  ĺ wy%wietlacz  ĺ %rodo-
wisko programistyczne  

%\CU�TGCNK\CELK� 45 min.
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 " wyk&ad, 
 " dyskusja,
 " #wiczenia praktyczne przy komputerze,
 " prezentowanie efektów pracy,
 " szukanie rozwi'za! na postawiony problem.
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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!:

3) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze
warto%ci logicznych, liczb naturalnych (system binarny),

znaków (kody ASCII) i tekstów; formu&uje problem w postaci 
specyfikacji (czyli opisuje dane i wyniki) i wyró(nia kroki w algo-
rytmicznym rozwi'zywaniu problemów. Stosuje ró(ne sposoby 
przedstawiania algorytmów, w tym w j$zyku naturalnym, w 
postaci schematów blokowych, listy kroków;
5) prezentuje przyk&ady zastosowa! informatyki w innych
dziedzinach, w zakresie poj$#, 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.

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$, projektuje, tworzy i 
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Nauczyciel pyta uczniów, czy i jakie j$zyki programowania znaj', a o jakich tylko s&yszeli. Nast$pnie pyta o typy 
aplikacji i ró(ne typy urz'dze!, na których mo(na je uruchamia# (laptop, telefon komórkowy, telewizor itp.). 
Zach$camy do dyskusji na temat tego, czym ró(ni' si$ aplikacje uruchamiane na ró(nych urz'dzeniach?
Opowiada krótko o j$zyku Python, jego zastosowaniach, podaje przyk&ady popularnych firm oraz aplikacji wy-
korzystuj'cych j$zyk Python (Google, Disney, YouTube, Facebook, Instagram, Dropbox, Spotify).
J$zyk Python jest j$zykiem programowania ogólnego przeznaczenia, z dobrze rozbudowan' bibliotek' stan-
dardow' (okre%lan' cz$sto jako “batteries included”, co oznacza, (e bez instalacji dodatkowych, zewn$trznych 
modu&ów jeste%my w stanie bardzo du(o zrobi#). Dodatkowo jego bardzo prosta i czytelna sk&adnia, pozwala 
na szybkie rozpocz$cie pracy z j$zykiem, st'd Python jest coraz popularniejszy w zastosowaniach edukacyj-
nych. Ma jednak t$ przewag$, (e przede wszystkim sprawdza si$ w wielu powa(nych zastosowaniach i nie 
jest j$zykiem stricte edukacyjnym.
Znajomo%# Pythona jest obecnie po('dana na rynku pracy, a w pewnych dziedzinach (uczenie maszynowe, 
eksploracja wiedzy z du(ej ilo%ci danych) jest on w obecnej chwili j$zykiem wiod'cym. W rankingu TIOBE 
najpopularniejszych j$zyków programowania na %wiecie znajduje si$ on na trzecim miejscu, po j$zyku Java i C 
(dane z wrze%nia 2018).
J$zyk Python mo(na z powodzeniem wykorzystywa# mi$dzy innymi w tworzeniu aplikacji internetowych, 
tworzeniu gier komputerowych, zastosowaniach naukowych, administracji systemami, symulacjach, szeroko 
poj$tej in(ynierii, produkcji, zarz'dzaniu.
Nauczyciel wskazujemy te( na fakt, (e Python dzia&a na ró(nych urz'dzeniach, w tym na p&ytkach elektro-
nicznych takich jak Micro:bit, które pokazuje uczniom. Warto te( przy tej okazji nadmieni#, (e jest on jednym 
z j$zyków do wyboru na maturze z informatyki, wi$c jego znajomo%# mo(e si$ przyda# w dalszych etapach 
edukacji (szko&a %rednia).
Na koniec wprowadzenia nauczyciel informujemy uczniów, (e przez kolejne zaj$cia w ramach programu #Su-
perKoderzy b$d' poznawa# podstawy j$zyka Python poprzez interakcj$ z p&ytk' edukacyjn' BBC Micro:bit.
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Je%li nauczyciel nie zrealizowa& pierwszych czterech lekcji, powinien przygotowa#:
1. Oprogramowanie - instalacja na wszystkich komputerach edytora Mu , sprawdzenie czy edytor si$ uru-
chamia i czy jest mo(liwe sfleszowanie (zapisanie pami$ci flash) p&ytki Micro:bit. Dla wygody, by nie usuwa# 
programu demonstracyjnego na wszystkich p&ytkach, do celów testowych najlepiej wykorzystywa# tylko jedn' 
p&ytk$.
2. Sprz$t - sprawdzenie czy po pod&'czeniu p&ytek Micro:bit uruchamia si$ program demonstracyjny. Je%li zo-
sta& ju( nadpisany innym programem (podczas testów lub wcze%niejszych zaj$#), nale(y go przywróci# zgodnie 
z instrukcj' zawart' na ko!cu tego dokumentu.

%\öıä�\CUCFPKE\C�
���OKP��
Prosimy uczniów, aby pod&'czyli p&ytki Micro:bit do komputera poprzez za&'czony kabel USB (microUSB), tak 
jak zaprezentowano na poni(szych zdj$ciach.
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Po pod&'czeniu do komputera, na urz'dzeniu powinien rozpocz'# dzia&anie program demonstracyjny, za po-
moc' którego uczniowie s' w stanie zapozna# si$ z podstawowymi elementami p&ytki, takimi jak wy%wietlacz, 
przyciski oraz akcelerometr, poprzez interaktywne zadania, które musz' wykona# na urz'dzeniu.

Po tej cz$%ci, uczniowie uruchamiaj' edytor Mu. Pierwszym ekranem jest wybór trybu i na potrzeby tych zaj$# 
uczniowie wybieraj' “BBC micro:bit”. Mo(na przy tej okazji nadmieni# (lub przypomnie#), (e %rodowisko pro-
gramistyczne Mu umo(liwia równie( tworzenie programów na zwyk&e komputery z u(yciem trybu “Python 3”.
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Nauczyciel omawia podstawowe elementy edytora, w szczególno%ci najwa(niejsze przyciski na pasku (Nowy, 
Otwórz, Zapisz, Fleszuj, Powi$ksz, Pomniejsz, Motyw i Sprawd)), ale - na tym etapie - bez demonstrowania 
ich dzia&ania.

Nast$pnie, po przejrzeniu interfejsu przez uczniów, przechodzimy do napisania pierwszego programu. Pro-
gram jednokrotnie przewinie napis “Ahoj, przygodo!” na wy%wietlaczu diodowym.

Uczniowie za pomoc' przycisku «Fleszuj» przesy&aj' program na p&ytk$. Podczas tego procesu na tylnej cz$%ci 
p&ytki powinna miga# (ó&ta dioda i nie powinni%my w tym czasie od&'cza# p&ytki od komputera.
Po zako!czeniu procesu fleszowania program automatycznie uruchamia si$ na urz'dzeniu. Aby wykona& si$ on 
ponownie, naciskamy przycisk «Reset» (oznaczony na kolejnym zdj$ciu), znajduj'cy si$ na tylnej cz$%ci p&ytki.
Po tym, gdy uczniowie uruchomi' ju( program, nauczyciel obja%nia znaczenie poszczególnych kawa&ków kodu 
(zaimportowanie funkcji z modulu microbit i wywo&anie funkcji scroll z modu&u FKURNC[).
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Je%li pozostaje czas, to uczniowie modyfikuj' program na nast$puj'cy:

W dalszej cz$%ci nauczyciel omawia budow$ diodowego wy%wietlacza matrycowego micro:bita i zasady 
wy%wietlania na nim elementów. W kolejnym programie pokazuje uczniom, jak mo(na wy%wietli# pojedynczy 
obrazek. Uczniowie wprowadzaj' kod, po czym po wpisaniu +OCIG. mog' wybra# z listy w&asny obrazek (np. 
obrazek serca +OCIG�*'#46).

Nast$pnie uczniowie odpowiadaj', jakie zauwa(aj' ró(nice pomi$dzy dzia&aniem funkcji FKURNC[�UETQNN
��i 
FKURNC[�UJQY
�.

Lista wbudowanych obrazków, których mo(na u(y# znajduje si$ w oficjalnej dokumentacji MicroPythona dla 
BBC Micro:bit: JVVRU���OKETQDKV�OKETQR[VJQP�TGCFVJGFQEU�KQ�GP�NCVGUV�KOCIG�JVON�CVVTKDWVGU

Je(eli pozosta& czas lub uczniowie s' ciekawi mo(liwo%ci tworzenia w&asnych obrazków, mog' spróbowa# je 
zdefiniowa# w nast$puj'cy sposób:

Nauczyciel obja%nia, (e liczby odpowiadaj' skali jasno%ci diod wy%wietlacza (9 - najja%niej %wiec'ca, i stopnio-
wo a( do 1 - najciemniej %wiec'ca, 0 - wy&'czona).
Wykonanie powy(szego kodu na urz'dzeniu zako!czy si$ rezultatem jak na zamieszczonym zdj$ciu.
Popro% uczniów o wykorzystanie kilku ró(nych warto%ci jasno%ci przy definiowaniu w&asnych obrazków.

2QFUWOQYCPKG�
��OKP��

Pytamy uczniów, co najbardziej podoba&o si$ im na lekcji i co sprawi&o trudno%#. Do jakich zastosowa! wy-
%wietlacz Micro:bita jest niewystarczaj'cy?
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Cz$sto zdarza si$, (e Micro:bit na którym pracujemy ma ju( za&adowany jaki% program - czasami zale(y nam 
by po pod&'czeniu urz'dzenie nic nie robi&o. W tym celu najpro%ciej zapisa# pami$# Flash programem pustym 
(brak linii kodu).
Je%li chcemy przywróci# program demonstracyjny, nale(y najpierw pobra# go w formacie .hex pod poni(szym 
linkiem: JVVRU���UWRRQTV�OKETQDKV�QTI�JGNRFGUM�CVVCEJOGPVU������������

Nast$pnie pod&'czamy Micro:bita, który powinien pojawi# si$ w naszym systemie jako pendrive. Kopiujemy plik 
.hex na urz'dzenie co wi'(e si$ z za&adowaniem programu do pami$ci flash i uruchomieniem Micro:bita z tym 
programem.
Wszystkie programy dla Micro:bita s' tworzone z wykorzystaniem MicroPythona. Jest to specjalna wersja 
Pythona przystosowana do urz'dze! o ograniczonych zasobach sprz$towych takich jak pami$# operacyjna 
czy procesor. W przypadku tworzenia programów na komputerze stacjonarnym lub laptopie wykorzystujemy 
standardow' wersj$ Pythona (najcz$%ciej jest to implementacja CPython), która oferuje znacznie wi$cej przy-
datnych modu&ów dla programisty. Sama sk&adnia j$zyka jest jednak taka sama, wi$c nie dysponuj'c Micro:bi-
tem mo(emy uczy# si$ tych samych konstrukcji j$zyka programowania. Warto wspomnie# o tej mo(liwo%ci 
uczniom, jednocze%nie zaznaczaj'c, (e b$d' w inny sposób realizowa# interakcj$ z u(ytkownikiem programu 
- zamiast modu&u FKURNC[�obs&uguj'cego wy%wietlacz diodowy Micro:bita, b$d' korzysta# po prostu z funkcji 
RTKPV
�, za% do pobierania danych od u(ytkownika z funkcji KPRWV
�.
Dla Micro:bita mo(na te( tworzy# programy z wykorzystaniem bloczków podobnych do Scratcha z wykorzy-
staniem narz$dzia JavaScript Blocks Editor (JVVRU���OCMGEQFG�OKETQDKV�QTI�). Jest to jednak rozwi'zanie 
nie maj'ce zwi'zku z Pythonem i nie zalecamy jego wykorzystania w klasach 7-8, poniewa( opó)ni to nauk$  
samego Pythona. Zastosowanie tego rozwi'zania mo(e by# za to dobrym wyborem w klasach m&odszych.


