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Cele lekcji:
Ucze! powinien:
 " Zna# poj$cia: instrukcja warunkowa, przyciski, komentarze w 

kodzie, warto%ci logiczne True i False
 " Wiedzie#, jak obs&u'y# w programie zdarzenia zwi(zane z 

programowalnymi przyciskami na Micro:bicie
 " Rozumie#, jak dzia&a instrukcja warunkowa i jakie s&owa 

kluczowe si$ sk&adaj( na ró'ne jej warianty
 " Zna# przeznaczenie komentarzy i wiedzie#, jak je stosowa#
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ĺ instrukcja warunkowa ĺ przycisk  ĺ p$tla zdarze!  ĺ komen-
tarz  ĺ warto%# logiczna  ĺ funkcja

%\CU�TGCNK\CELK� 45 min.
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 " wyk&ad, 
 " dyskusja,
 " #wiczenia praktyczne przy komputerze,
 " 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;
5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji
wykonywanego zadania, stosuj(c z&o'one postaci zapyta! i
korzysta z zaawansowanych mo'liwo%ci wyszukiwarek.

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;

/KMTQDKVQYE[���.GMELC������



9RTQYCF\GPKG�Y�VGOCV[Mö�K�KPVGITCELC�ITWR[�
���OKP��
Nauczyciel pyta uczniów, czy spotkali si$ z poj$ciem instrukcji warunkowej w programowaniu? Je%li nauczyciel 
zrealizowa& z uczniami lekcje 1-4, przypomina zakres lekcji dotycz(cej instrukcji warunowej.
Je'eli uczniowie nie potrafi( wyt&umaczy# dzia&ania instrukcji warunkowej lub maj( z tym problemy, nauczyciel 
wyja%nia poj$cie oraz stara si$ je zobrazowa# na &atwo przyst$pnych przyk&adach (np. zwrotnica kolejowa de-
cyduj(ca o tym, którym torem pojedzie poci(g).
Nast$pnie nauczyciel pyta, jakie urz(dzenia w domu zawieraj( mechaniczne przyciski (np. klawiatura, pralka, 
konsole, pilot do telewizora, kontroler do gier) w przeciwie!stwie do interfejsów dotykowych (np. w martfo-
nach) i przeprowadza dyskusj$ na temat zalet jednych i drugich.
W dalszej kolejno%ci pokazuje, gdzie znajduj( si$ programowalne przyciski A i B na Micro:bicie (w przeciwie!-
stwie do nieprogramowalnych jak przycisk Reset ). Potem przedstawia koncepcj$ p$tli zdarze! i tego, jak j( 
wykorzysta# do obs&ugi naci%ni$tych przycisków urz(dzenia.
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Napiszemy program, który po naci%ni$ciu przycisków b$dzie zmienia# obrazki na wy%wietlaczu. Nauczyciel 
prosi uczniów, aby zastanowili si$, jakie obrazki chc( wy%wietla#.
Dla niezdecydowanych osób, mo'emy zaproponowa# obrazki ze zwierz$tami (np. +OCIG�4#$$+6, +OCIG�
COW, +OCIG�&7%- itp.).
Tworzymy p$tl$ niesko!czon(, w której b$dziemy obs&ugiwa# zdarzenia zwi(zane z przyciskami.

Przedstawiamy uczniom wbudowane obiekty: button_a oraz button_b, b$d(ce reprezentacj( fizycznych 
przycisków A i B na urz(dzeniu. Ka'dy z obiektów posiada metody (funkcje wywo&ywane na rzecz obiektu):
• KUARTGUUGF
� - zwraca warto%# True, je'eli przycisk jest wci%ni$ty dok&adnie w momencie wywo&ania meto-

dy; False w przeciwnym wypadku, czyli gdy przycisk dok&adnie w tym momencie nie jest wci%ni$ty. Meto-
da ta najlepiej sprawdza si$ w sytuacji, gdy chcemy sprawdzi#, czy przycisk jest przytrzymywany czy nie.

• YCUARTGUUGF
��- zwraca warto%# True lub False, aby wskaza#, czy przycisk by& wci%ni$ty od momentu 
rozpocz$cia dzia&aniu programu lub ostatniego wywo&ania tej metody. Ró'nica w stosunku do is_pres-
UGF
� polega na tym, 'e YCUARTGUUGF
� mo'e zwróci# True, gdy w danym momencie nie jest wci%ni$ty 
przycisk - wystarczy, 'e by& wci%ni$ty wcze%niej. Metoda ta najlepiej sprawdza si$ w sytuacji, gdy chcemy 
sprawdzi#, czy przynajmniej jeden raz przycisk zosta& wci%ni$ty.

• IGVARTGUUGU
��- zwraca liczb$ naci%ni$# przycisku do momentu wywo&ania tej metody; nast$pne wywo&a-
nie zwraca liczb$ naci%ni$# przycisku od momentu jej ostatniego wywo&ania. Metoda ta najlepiej sprawdza 
si$ w przypadku, gdy interesuje nas dok&adna liczba jego naci%ni$# (na przyk&ad w zale'no%ci od liczby 
naci%ni$# uruchamiamy inn( opcj$).



True i False w Pythonie to warto%ci logiczne zwracane najcz$%ciej przez funkcje lub w wyniku porówna! i s( 
one u'ywane w p$tlach i instrukcjach warunkowych.
Za pomoc( instrukcji warunkowej (KH), sprawdzamy czy przycisk A (button_a) zosta& wci%ni$ty i wy%wietlamy 
(FKURNC[�UJQY) wybrany przez nas obrazek (+OCIG�4#$$+6):
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Wy%wietlanie jednego obrazka szybko si$ nudzi, dlatego lekko zmodyfikujemy nasz program. Teraz jeden 
obrazek b$dzie wy%wietla# si$ przy naci%ni$tym przycisku, a drugi bez wci%ni$tego przycisku. Do tego celu 
wykorzystamy s&owo kluczowe else (oznacza «w przeciwnym wypadku»), rozbudowuj(c nasz( instrukcj$ wa-
runkow( o t$ mo'liwo%#:

Uczniowie powinni zfleszowa# swój kod na urz(dzenie, nast$pnie poeksperymentowa# z naciskaniem przyci-
sków oraz obserwowa# dzia&anie programu.
Dzia&anie instrukcji warunkowej KH�w najprostszej postaci ilustruje poni'szy schemat blokowy. W przypadku 
spe&nienia warunku wykonujemy pewien blok operacji (na schemacie A ), po czym przechodzimy do wykonania 
dalszej cz$%ci programu. Gdy warunek nie jest spe&niony, wykonanie programu przechodzi do dalszej cz$%ci 
programu.

Odpowiadaj(cy kod w j$zyku Python:

Jeszcze raz fleszujemy kod na urz(dzenie. Prosimy uczniów, aby opisali co zmieni&o si$ w dzia&aniu programu.
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W dotychczasowych programach przycisk B nie zosta& wykorzystany, dlatego dodamy jego obs&ug$. Wy%wie-
tlimy za jego pomoc( inny obrazek:

Dzia&anie instrukcji warunkowej KH z else mo'na przedstawi# na poni'szym schemacie blokowym. W przy-
padku spe&nienia warunku, wykonujemy pewien blok operacji A, po czym przechodzimy do wykonania dalszej 
cz$%ci programu. Gdy warunek nie jest spe&niony, wykonujemy pewien blok operacji B, po czym przechodzimy 
do wykonania dalszej cz$%ci programu.

Odpowiadaj(cy kod w j$zyku Python:

Nauczyciel zwraca uczniom uwag$, 'e linie rozpocz$te znakiem # to komentarze, których nasz program nie 
wykonuje i s&u'( one do umieszczania informacji pomocnych dla programisty. Inaczej mówi(c jest to taka do-
kumentacja programu w jego kodzie.
Dzia&anie instrukcji warunkowej�KH�GNKH�GNUG mo'na przedstawi# na poni'szym schemacie blokowym. W 
przypadku spe&nienia pierwszego warunku, wykonujemy pewien blok operacji A, po czym przechodzimy do 
wykonania dalszej cz$%ci programu (nie sprawdzamy ju' warunku drugiego). Gdy pierwszy warunek nie jest 
spe&niony, sprawdzamy warunek drugi. Je%li jest on spe&niony, wykonujemy pewien blok operacji B, po czym 
przechodzimy do wykonania dalszej cz$%ci programu.
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Liczb$ warunków mo'emy zwi$ksza# dodaj(c kolejne GNKH.

Odpowiadaj(cy kod w j$zyku Python:

Warto pami$ta#, 'e else jest zawsze opcjonalny. To znaczy, 'e je%li nie chcemy wykonywa# operacji w przy-
padku gdy 'aden z warunków nie jest spe&niony, po prostu pomijamy else.
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W ramach podsumowania nauczyciel dyskutuje z uczniami na temat zrealizowanych rozwi(za! i wspólnie 
zastanawiaj( si$, jak mo'na by wykorzysta# nabyt( w czasie zaj$# wiedz$ przy realizacji potencjalnych pomy-
s&ów w&asnych.


