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Cele lekcji:
Ucze! powinien:
 " Zna# poj$cia: brz$czyk, przewód krokodylkowy, pin, masa, 

generowanie warto%ci pseudolosowych, operator logiczny, 
warto%# logiczna

 " Zna# podstawowe zasady poprawnego pod&'czania elemen-
tów elektrycznych do p&ytki Micro:bit

 " Umie# wydawa# d(wi$ki z wykorzystaniem brz$czyka
 " Potrafi# generowa# warto%ci pseudolosowe przy pomocy 

modu&u random
 " Rozumie# ró)nic$ i dzia&anie operatorów logicznych and, or i
 " not.
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ĺ brz$czyk ĺ przewód krokodylkowy  ĺ pin  ĺ masa  ĺ 
generowanie warto%ci pseudolosowych  ĺ�operator logiczny ĺ 
warto%# logiczna

%\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$, projektuje, tworzy i 
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Nauczyciel przypomina uczniom zagadnienia zwi'zane z p$tl' i instrukcj' warunkow', które b$d' wykorzy-
stywane w ramach aktualnych zaj$#. Opowiada o z&'czach z Micro:bita i zasadach bezpiecznego pod&'cza-
nia elementów elektronicznych. Nast$pnie prezentuje element typu buzzer i omawia jego funkcj$, zwracaj'c 
uwag$, )e nie mo)na go dowolnie pod&'cza#. Pyta uczniów, w jaki sposób mo)na wykorzystywa# sygna&y 
d(wi$kowe.
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Uczniowie pod&'czaj' do swoich wy&'czonych Micro:bitów brz$czyk z wykorzystaniem dwóch przewodów 
ze z&'czem krokodylkowym. W zale)no%ci od typu buzzera nale)y zwróci# uwag$, jak jest on pod&'czany do 
p&ytki. 
W przypadku buzzera z przewodami czarnym i czerwonym: czarny pod&'czamy do przewodu pod&'czonego 
do z&'cza GND na Micro:bitcie (masa), a czerwony do przewodu po&'czonego ze z&'czem 0 na Micro:bitcie 
(PIN 0).

W przypadku buzzera z pinami d&u)szym i krótszym: krótszy pod&'czamy przewodem do GND, a d&u)szy prze-
wodem do 0 na Micro:bitcie.
W zale)no%ci od posiadanego brz$czyka, je%li nie reaguje na zmiany stanu na PINie po wywo&ywaniu metody 
YTKVGAFKIKVCN�na pin0, nale)y zastosowa# prost' podmian$ w poni)szych programach (w takim przypadku 
nale)y te) zaimportowa# modu& music):



Na pocz'tek stworzymy najprostszy program, wydaj'cy pojedynczy sygna& d(wi$kowy oczasie trwania 1 s.
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Metoda YTKVGAFKIKVCN
� wywo&ana na pin0 pozwala ustawi# stan pinu 0 na wysoki, co wi')e si$ z powstaniem 
ró)nicy napi$# i przep&ywem pr'du przez element pod&'czony do pinu (w przypadku brz$czyka wydanie d(wi$-
ku). Metod$ mo)emy wywo&ywa# równie) dla pin1 oraz pin2.
Nast$pnym zadaniem b$dzie generowanie wi$cej ni) pojedynczego sygna&u d(wi$kowego. W tym celu skorzy-
stamy z p$tli:

Czas trwania pierwszej funkcji sleep decyduje o d&ugo%ci trwania d(wi$ku, a drugiej - o przerwie mi$dzy kolej-
nymi d(wi$kami.
Je)eli chcemy, by nasze programy korzysta&y z losowo%ci, mo)emy skorzysta# z biblioteki TCPFQO . Funk-
cja TCPFKPV
� pozwoli nam wylosowa# liczby, które nast$pnie wykorzystamy do okre%lenia d&ugo%ci przerw w 
milisekundach mi$dzy d(wi$kami. Przyjmuje ona dwie warto%ci, które definiuj' zakres, z którego wylosowana 
zostanie liczba ca&kowita.

Kolejny program, jaki stworzymy w ramach tej lekcji, pos&u)y nam do sterowania tempem d(wi$ku. Do tego 
celu wykorzystamy wiedz$ z poprzednich zaj$# zwi'zan' z obs&ug' przycisków.



W powy)szym programie wykorzystujemy konstrukcj$ logiczn' CPF�w wyra)eniu sprawdzanym przez instruk-
cj$ warunkow' KH. W j$zyku Python mo)emy stosowa# trzy operatory logiczne: CPF, or oraz not. Dzia&aj' one 
tak, jak w innych j$zykach programowania:
•  CPF�(operator logiczny “i”) przyjmuje warto%# prawdy, tylko gdy oba argumenty s' prawd', 
• or (operator logiczny “lub”) przyjmuje warto%# prawdy, gdy przynajmniej jeden z argumentów jest prawd',
• operator not (logiczne “nie”) jest jednoargumentowy i neguje warto%# logiczn' (prawda staje si$ fa&szem, a 

fa&sz prawd').
W linii 6 sprawdzamy jednocze%nie, czy przycisk A by& wci%ni$ty i czy warto%# zmiennej FGNC[ jest wi$ksza od 
100. Kod w linii 7 zostanie wykonany tylko wtedy, gdy oba warunki s' spe&nione. Analogicznie sytuacja ma si$ 
w przypadku linii 8 i 9.
Bardzo ambitni uczniowie, którzy szybko poradzili sobie z poprzednimi przyk&adami, mog' spróbowa# wymy-
%li# swój w&asny program. Je)eli brak im konkretnych pomys&ów, sugerujemy napisanie programu realizuj'cego 
funkcj$ metronomu. Przyk&adowy kod takiego programu.
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Na ko!cu lekcji uczniowie prezentuj' swoje programy nauczycielowi.

Alternatywy
Do pinów Micro:bita poza brz$czykiem mo)emy pod&'cza# równie) inne elementy elektroniczne. Przyk&adowo 
do Micro:bita mo)na pod&'czy# na podobnej zasadzie mi$dzy innymi:
• Czujnik wilgotno%ci
• Czujnik odleg&o%ci
• Serwomechanizm
• Diody
• Zewn$trzne przyciski
Uwaga! Cz$%# z elementów mo)e wymaga# pod&'czenia dodatkowego rezystora.


