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Lekcja 8:
Micro:bit - listy
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Cele lekcji:
Ucze! powinien:
 " Zna# poj$cia: lista, indeks, inkrementacja, dekrementacja
 " Wiedzie#, jake zastosowanie w j$zyku Python ma lista
 " Umie# definiowa# list$ i odwo%ywa# si$ do jej elementów
 " Zna# asady poprawnego indeksowania, okre&lania d%ugo&ci 

listy i wiedzie#, jaki indeks maj' element pierwszy i ostatni,
 " Potrafi# stworzy# zmienn' przechowuj'c' warto&ci liczbowe.
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ĺ lista ĺ indeks  ĺ inkrementacja  ĺ dekrementacja

%\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$, projektuje, tworzy i 
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Uczniowie przypominaj' sobie, co robili&my na ostatniej lekcji i co z niej pami$taj'.
Nast$pnie nauczyciel przedstawia koncepcj$ listy w programowaniu na przyk%adzie np. listy zakupów.
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Stworzymy list$ obrazków przewijan' za pomoc' przycisków. Pierwszym krokiem b$dzie wi$c zdefiniowanie 
listy z obrazkami, na przyk%ad takiej, jak poni(ej:

Zach$camy uczniów, aby zmieniali wy&wietlany element, modyfikuj'c indeks. Docelowo chcemy jednak. by 
indeks móg% zmienia# si$ w czasie wykonywania programu. W tym celu zdefiniujmy zmienn', która b$dzie 
przechowywa%a indeks obrazka z listy.

Prosimy uczniów, aby wymy&lili w%asn' list$ okre&lonych elementów. Pomys% mo(naprzedstawi# na forum 
klasy.

W j$zyku Python do definiowania list u(ywamy nawiasów kwadratowych [ ], a poszczególne jej elementy od-
dzielamy znakiem przecinka.
Do poszczególnych elementów listy, mo(emy odwo%ywa# si$ za pomoc' indeksu (liczby). Nale(y zwróci# uwa-
g$ na to, (e elementy listy (tak jak w wielu innych j$zykach programowania) liczymy od 0.
Przyk%adowo, aby dosta# si$ do pierwszego elementu listy KOCIGANKUV, mo(emy u(y# kawa%ka kodu podanego 
poni(ej:

Mo(emy wy&wietli# ten obrazek na naszym Micro:bicie:

Teraz jeste&my w stanie zmodyfikowa# nasz indeks w sposób dynamiczny z poziomu programu. W kodzie wy-
korzystamy wyra(enie�KPFGZ����, które jest skrótow' form' zapisu KPFGZ���KPFGZ���. Operacj$ zwi$kszenia 
warto&ci zmiennej o jeden nazywamy inkrementacj'. Poni(szy kod uczniowie uzupe%niaj' zgodnie ze wskazów-
kami w komentarzach.



Przyk%adowe rozwi'zanie:
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Uczniowie testuj' program i musz' odpowiedzie# na pytanie, co dzieje si$ w momencie naci&ni$cia przycisku 
na ostatnim elemencie listy. Po tej cz$&ci nauczyciel komentuje przyczyn$ wyst$puj'cego b%$du i proponuje 
rozwi'zanie poprzez zerowanie indeksu w momencie, gdy indeks przekroczy liczb$ elementów w li&cie. Zero-
wanie to powrót do pierwszego elementu listy, co umo(liwia nam jej przewijanie cykliczne w niesko!czono&#. 
Ponadto wykorzystamy funkcj$ NGP
�, która umo(liwia sprawdzenie d%ugo&ci listy. Zwró#my uczniom uwag$, (e 
indeks ostatniego elementu listy to jej d%ugo&# minus jeden.

Teraz program nie zg%asza (adnych b%$dów, wi$c mo(na pokusi# si$ o dodanie przewijania listy obrazków w 
drug' stron$ z wykorzystaniem przycisku A. W kolejnej wersji programu zastosujemy analogiczny do inkremen-
tacji zapis KPFGZ�����, który jest skrótowa form' zapisu KPFGZ���KPFGZ����. Operacj$ zmniejszenia warto&ci 
zmiennej o jeden nazywamy dekrementacj'. Poni(szy kod uczniowie uzupe%niaj' zgodnie ze wskazówkami w 
komentarzach.



Przyk%adowe rozwi'zanie:
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W powy(szym kodzie, analogicznie jak w przypadku przewijania w prawo, musimy uwa(a# na indeks, by nie 
zmniejszy# go zbyt bardzo. Dlatego, gdy tylko osi'ga warto&# -1, zmieniamy go na indeks ostatniego elementu 
listy. Daje nam to w rezultacie mo(liwo&# cyklicznego przewijania listy w lewo w niesko!czono&#.
Poniewa( mo(emy przewija# w obie strony, zb$dne jest modyfikowanie indeksu przy przekroczeniu jego kra!-
cowych warto&ci 
����NGP
��. Prosimy wi$c uczniów o zmodyfikowanie programu tak, by w momencie doj&cia 
do kra!cowego elementu indeks nie zmienia% si$ przy próbie przekroczenia zakresu. Poni(ej przyk%adowe 
rozwi'zanie tego zadania:
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Na ko!cu lekcji z uczniami krótko omawiamy poznane zagadnienia i zastanawiamy si$, w jakich jeszcze innych 
sytuacjach mo(e znale)# zastosowanie lista.


