#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Mikrobitowcy
WPROWADZENIE

Python jest trzecim najpopularniejszym
językiem na świecie - jest on używany
przez programistów w zaawansowanych
i złożonych projektach. Ale także może
być on przystępny dla młodych #SuperKoderów! W nauce pomoże im elektroniczna płytka BBC Micro:bit.
Cykl lekcji jest podzielony na dwie części:
• Lekcje 1-4 - Pierwsze kroki w Pythonie - ogólnie wprowadzają w ten język
kodowania
• Lekcje 5-13 - wprowadzenie do kodowania płytki Micro:bit.
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Mikrobitowcy
Autorzy: Filip Kłębczyk

Lekcja 1:
Pierwsze kroki z Pythonem.
Python jako pomoc w prostych
obliczeniach matematycznych

Podczas pierwszych zajęć uczniowie zapoznają się ze standardową implementacją języka Python. Najpierw dowiedzą się, jak realizować podstawowe operacje
arytmetyczne i wykorzystywać zmienne z poziomu trybu interpretera, a następnie
stworzą pierwsze programy w edytorze poznając sposoby interakcji z użytkownikiem - pobieranie danych, wypisywanie liczb i tekstów.
Cele lekcji:
Uczeń porafi:
⋅⋅ Znać pojęcia: zmienna, typ, wyjątek
⋅⋅ Wiedzieć, jak korzystać z trybu interaktywnego Pythona
⋅⋅ Wiedzieć, jak napisać i uruchomić prosty program wykonujący obliczenia matematyczne
⋅⋅ WIedzieć, jak wypisywać tekst
⋅⋅ WIedzieć, jak wczytać dane od użytkownika
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ https://codewith.mu/
⋅⋅ https://github.com/PyConPL/pyladies-workshop
⋅⋅ https://docs.python.org/
Pojęcia kluczowe:
→ Python → zmienna → wyjątek → typ → operator
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład,
⋅⋅ dyskusja,
⋅⋅ ćwiczenia praktyczne przy komputerze,
⋅⋅ prezentowanie efektów pracy,
⋅⋅ szukanie rozwiązań na postawiony problem.
Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
3) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze

wartości logicznych, liczb naturalnych (system binarny),
znaków (kody ASCII) i tekstów; formułuje problem w postaci
specyfikacji (czyli opisuje dane i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu problemów. Stosuje różne sposoby
przedstawiania algorytmów, w tym w języku naturalnym, w
postaci schematów blokowych, listy kroków;
5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych
dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
2) rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń do
tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, dźwięków,
filmów i animacji;
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Przygotowania przed zajęciami
Instalacja programowania: instalacja na wszystkich komputerach edytora Mu (https://codewith.mu/), alternatywnie skorzystanie z innego edytora.

Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (5 min.)
Na początku zajęć krótko przedstawiamy podstawowe informacje o języku Python. Jeśli uczniowie dotychczas
programowali z wykorzystaniem wizualnych języków takich jak Scratch, objaśniamy również, że programując w
Pythonie będą pisali kod w edytorze tekstowym, a nie tworzyli go wizualnie przeciągając i łącząc różne elementy.

Część zasadnicza (35 min.)
Wyjaśniamy uczniom różnice pomiędzy edytorem a trybem interaktywnym interpretera Pythona. Przedstawiamy zalety i wady obu rozwiązań - w edytorze możemy pisać wygodnie długie programy i łatwo wprowadzać
poprawki, z kolei tryb interpretera nadaje się lepiej do pracy, gdy chcemy wykonać krótkie operacje lub przetestować działanie jakiejś funkcji lub fragmentu programu. Do obu podejść wystarczy nam zainstalowanie edytora Mu (https://codewith.mu/).
Pokazujemy sposób uruchomienia edytora - część do edycji kodu oraz opcję REPL, która uruchamia interaktywny interpreter. Na początku skorzystamy z interaktywnego interpretera, żeby zaprezentować podstawowe
możliwości języka Python. Uświadamiamy uczniom, że mogą w nim sprawnie wykonywać operacje matematyczne, podobnie jak ma to miejsce w zwykłym kalkulatorze. Na początku prezentujemy trzy podstawowe
operacje - dodawanie, odejmowanie, mnożenie, informując, że do dzielenia ze względu na specyfikę tej operacji przejdziemy później.
O ile w przypadku dodawania i odejmowania wykorzystujemy znaki + i - (jak ma to miejsce w zapisie matematycznym), to w przypadku mnożenia korzystamy z *.
Pokazujemy parę typowych operacji (również takich, w wyniku których otrzymujemy liczby ujemne):
8 + 55
33 - 71
5 * 12
W interaktywnym interpreterze ich realizacja wygląda następująco:

Prosimy uczniów o samodzielne podanie wyników poniższych operacji matematycznych, korzystając z interpretera Pythona:
a) 1343 × 6669 + 10500 × 123456789
b) 545 − 20 × 60 + 8
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W oknie interpretera należy odpowiednio wpisać:

Zwracamy uwagę na to, że Python w przeciwieństwie do zwykłego kalkulatora może operować na bardzo
długich liczbach całkowitych - przykładowo nie jest problemem wykonanie działań składających się ze 100 cyfr
(wiele kalkulatorów ma limit do kilkunastu cyfr lub mniej).
Podkreślamy też, że Python respektuje kolejność wykonywania działań, czyli dla powyższych przykładów najpierw wykonuje mnożenie, a potem dodawanie i odejmowanie (inaczej mówiąc o kolejności operacji decyduje
priorytet operatorów). Jeśli chcemy zmienić kolejność operacji, musimy wykorzystać nawiasy okrągłe. Zwracamy uwagę, że niezależnie od zagnieżdżenia nawiasów stosujemy tylko nawiasy okrągłe (w języku Python
nawiasy kwadratowe [ ] i klamrowe {} mają inne znaczenie i zastosowanie). Demonstrujemy to na przykładzie,
pokazując jakbędzie wyglądał zapis w interpreterze poniższego wyrażenia:
{[5 × (3 + 2) − 8] + 7} × 3
W oknie interpretera należy wpisać odpowiednio:

Prosimy uczniów o obliczenie następującego wyrażenia:
[30 x (10 − 42) + 84] × {[5 + 4 × (34 − 50)] + 5} × 3
W oknie interpretera uczniowie muszą wpisać w takim przypadku:

Po tych ćwiczeniach przechodzimy do operacji dzielenia. Nauczyciel prezentuje proste dzielenie, tj. 5 ÷ 2
W oknie interpretera należy wpisać:

Otrzymany wynik 2.5 nie powinien zaskakiwać. Nauczyciel następnie prosi uczniów o wykonanie dzielenia 4 ÷
2 i prosi uczniów o odpowiedź na pytanie, czy coś ich zaskoczyło lub zdziwiło w wyniku.

Nauczyciel tłumaczy, dlaczego otrzymano wynik nie 2 tylko 2.0. W przypadku dzielenia z wykorzystaniem
operatora / w wyniku otrzymujemy zawsze liczbę zmiennoprzecinkową - typ float, czyli typ do reprezentowania
w komputerze liczb rzeczywistych, nawet jeśli matematycznie wynik dzielenia jest liczbą całkowitą (czyli gdy
liczba jest podzielna). Wcześniej operowaliśmy jedynie na liczbach całkowitych reprezentowanych przez typ
int. Na tym etapie jedynie sygnalizujemy, że w Pythonie wartości 2 i 2.0 to wartości różnych typów, mimo, że
reprezentują tę samą liczbę 2. Warto też nadmienić, że typ float reprezentuje liczbę rzeczywistą w przybliżeniu.
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Następnie przedstawiamy uczniom operator dzielenia całkowitego // i operator modulo (reszty z dzielenia) %.
Demonstrujemy przykładowe dzielenia z użyciem tych operatorów. Wpisujemy w interpreterze kolejno następujące wyrażenia:

Po tych przykładach pytamy uczniów, przez jaką liczbę w matematyce nie można dzielić drugiej liczby (odpowiedź: przez 0). Prosimy uczniów o wprowadzenie takiego dzielenia w interpreterze - korzystając zarówno z
dzielenia operatorem / , jak i // . Obie operacje spowodują wystąpienie wyjątku ZeroDivisionError. Wyjątki to
sposób sygnalizacji błędu, w tym konkretnym przypadku próby dzielenia przez 0.
Na koniec prezentujemy jeszcze operację potęgowania. Do tego celu wykorzystujemy operator **.
52 zapiszemy w interpreterze jako:

23 zapiszemy w interpreterze jako:

Po tych przykładach prosimy uczniów o wykonanie samodzielnie następujących operacji (do dzielenia prosimy
o stosowanie operatora / ):
a) 10 ÷ 2 + 3
b) 7 2 + 8 2
c) (7 + 8)

2

d) (43 + 28) 2 × 50
W interpreterze uczniowie powinni wpisać odpowiednio:
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Następnie dajemy uczniom kolejne zadanie:

Prosimy uczniów o zastanowienie się, jakie operacje matematyczne tu zachodząi w jakiej kolejności. Następnie prosimy o wprowadzenie do interpretera kodu, który oblicza to wyrażenie. W rezultacie uczniowie powinni
wprowadzić:

Potem nauczyciel stwierdza, że czasami chcemy zachować jakieś dane np. wyniki które są nam potrzebne
do dalszych obliczeń. Zamiast zapisywać je na kartce lub gdzieś na komputerze możemy do tego celu użyć
zmiennych. Objaśniamy, że zmienne to takie "nazwane pudełka przechowujące wartości, do których odwołujemy się po nazwie".
Na przykład chcemy wykonać kilka operacji z wykorzystaniem liczb 43540394 i 323054039, które oznaczymy
sobie jako a i b.
a+2×b+b÷a
Następnie chcemy sprawdzić, ile to jest:
2 * a + b − 3 × (a + b)
W związku z tym, zamiast za każdym razem wpisywać lub wklejać liczby a i b, zapisujemy je do zmiennych,
którym dla wygody nadajemy nazwy a i b . W języku Python jeśli chcemy zapisać wartość do zmiennej (inaczej
mówiąc ustawić jej wartość), wykorzystujemy operator przypisania =. Potem możemy odwoływać się do wartości takich zmiennych wykorzystując ich nazwy. W interpreterze będzie to wyglądało następująco:

Jak widać na powyższym przykładzie, najpierw przypisujemy wartości, a potem wykonujemy operacje. Po tej
części prosimy uczniów o skopiowanie operacji z ostatniego przykładu (z wykorzystaniem myszy/touchpada)
do edytora, zapełniając linie kodu w następujący sposób:

Informujemy uczniów, że teraz zrobimy to samo, ale nie w interpreterze, a w postaci kodu programu w edytorze. Chcemy też, by program wyświetlił na ekranie wyniki. W tym celu będziemy musieli skorzystać z funkcji
print , gdyż w przeciwieństwie do interpretera w normalnych programach nie będziemy widzieć wyników
wszystkich operacji. W nawiasie okrągłym (czyli jako parametr funkcji print) umieszczamy operację, której wynik chcemy wypisać. W efekcie program, który wypisze wyniki obu operacji, powinien wyglądać następująco:
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Wybieramy opcję Zapisz i nadajemy nazwę programowi prog1.py (.py to rozszerzenie dla programów w
języku Python), zamykamy REPL (klikamy REPL), żeby mieć więcej miejsca na oglądanie wyniku a następnie
kilkamy przycisk Wykonuj. Teraz prosimy uczniów o podanie wyników dla operacji o innych a i b, np. 3 i 5, co
uzyskuje się przez prostą modyfikację dwóch pierwszych linijek kodu:

Aby nasz program lepiej prezentował wyniki, możemy dodać tekst (ciąg znaków). W języku Python tekst
umieszczamy pomiędzy parą cudzysłowów lub apostrofów:

Samo napisanie tekstu nam go nie wyświetli w wynikowym programie, dlatego tu też musimy skorzystać z
funkcji print . Mając tę wiedzę możemy napisać:

Na tej zasadzie prosimy uczniów o napisanie własnego programu, który będzie obliczał obwód i pole powierzchni prostokąta o boku a równym 5 i b równym 8. Rozwiązanie może wyglądać następująco:

Bardzo często zamiast zapisywać dane w programie chcemy o nie zapytać użytkownika. W tym celu korzysta
się z funkcji input. Przedstawiamy uczniom prosty program, który pyta się o imię, a potem wita nas żywając
podanego wcześniej imienia.
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Zwróćmy uwagę, że operator + służy tutaj do sklejania dwóch tekstów: "Cześć" oraz tekstu, który jest w
zmiennej "name". Teraz możemy zmodyfikować nasz wcześniej napisany program do obliczania obwodu i powierzchni prostokąta. Dodatkowo przydatna będzie nam funkcja int(), która zamieni wpisaną liczbę w postaci
tekstu (typ str) na typ liczby całkowitej (typ int). Przykładowy odczyt z konwersją ciągu znakowego na liczbę:

Jeśli tego byśmy nie zrobili, przy dodawaniu tekst skleiłby się z innym tekstem. Natomiast mnożenie tekstu
przez inny tekst spowodowałoby wystąpienie błędu - program zgłosiłby wyjątek:

Program z pobieraniem wartości a i b od użytkownika wygląda po zmianach następująco:

Ostatnie zadanie, które uczniowie mogą zacząć na lekcji i dokończyć w domu jest napisanie programu, który
poprosi użytkownika o podanie liczby sekund i dla podanej wartości napisze, ile to razem minut i sekund (podpowiadamy uczniom, by wykorzystać operatory do dzielenia całkowitego i modulo).
Przykładowe rozwiązanie:

Możemy też zaprezentować wynik w przyjemniejszej dla oka formie minuty : sekundy. Zauważmy, że w ostatniej linii w celu rozdzielenia argumentów funkcji używamy przecinków.
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Podsumowanie (5 min.)
Nauczyciel krótko podsumowuje poznane elementy w trakcie lekcji. Zwraca uwagę uczniom, że nauczyli się
tworzyć zmienne i wykorzystywać je w swoich programach oraz poznali trzy typy obiektów w Pythonie - int
(typy dla liczb całkowitych), float (typ dla ułamków dziesiętnych) oraz str (typ łańcucha znakowego).

Uwagi
W języku Python zapisy...

...są poprawne i robią dokładnie to samo. Spacje lub ich brak nie mają wpływu na samo działanie programu jest to jedynie aspekt estetyczny tj. styl kodu. Na tym etapie najlepiej tylko delikatnie sugerować pewne dobre
praktyki, skupiając się przede wszystkim na samym poprawnym działaniu programów, a potem ewentualnie na
stylupisanego kodu. Zainteresowanych można odsyłać do dokumentu PEP-8 w dokumentacji języka Python,
który zawiera zalecenia w tym względzie: https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/
W trakcie lekcji warto też zwracać uwagę na przydatne elementy interpretera (klawisze kursora w górę/dół do
przywoływania poprzednich operacji, uzupełnianie nazw zmiennych klawiszem TAB itd.).
Jeśli prowadzimy lekcję w sali, gdzie nie ma zainstalowanego edytora Mu lub interpretera, możemy skorzystać
z przeglądarki i skorzystać z interpretera dostępnego na zdalnym serwerze w serwisie repl.it pod adresem:
https://repl.it/languages/python3
Możemy też uczniom zasugerować korzystanie z tego rozwiązania, jeśli nie mają dostępu do komputera w
domu, korzystają z komputera w bibliotece itp.
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Lekcja 2:
Pierwsze kroki z Pythonem.
Instrukcja warunkowa
Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z różnymi wariantami konstrukcji instrukcji warunkowej "if" oraz dowiedzą się, jak porównywać dwie wartości z wykorzystaniem odpowiednich operatorów. Nabytą wiedzę utrwalą poprzez pisanie programów rozwiązujących postawione problemy.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
⋅⋅ Znać pojęcia: instrukcja warunkowa.
⋅⋅ Wiedzieć, jak wykorzystać konstrukcje warunkowe do rozpatrywania różnych przypadków.
⋅⋅ Wiedzieć, jakie operatory służą do porównywania wartości i
potrafić stosować je w swoich programach
⋅⋅ Prawidłowo wykorzystywać wcięcia do oznaczania blokówkodu w ramach instrukcji warunkowej
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ https://github.com/PyConPL/pyladies-workshop
⋅⋅ https://docs.python.org/
Pojęcia kluczowe:
→ Python → instrukcja warunkowa → wcięcie → wcięty blok
kodu → operator
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład,
⋅⋅ dyskusja,
⋅⋅ ćwiczenia praktyczne przy komputerze,
⋅⋅ prezentowanie efektów pracy,
⋅⋅ szukanie rozwiązań na postawiony problem.
Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

3) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze
wartości logicznych, liczb naturalnych (system binarny),
znaków (kody ASCII) i tekstów; formułuje problem w postaci
specyfikacji (czyli opisuje dane i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu problemów. Stosuje różne sposoby
przedstawiania algorytmów, w tym w języku naturalnym, w
postaci schematów blokowych, listy kroków;
5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych
dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
2) rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń do
tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, dźwięków,
filmów i animacji;
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (5 min.)
Przypominamy uczniom krótko pojęcia z ostatnich zajęć. Informujemy, że w ramach bieżącej lekcji nauczą się
stosować instrukcję warunkową if w języku Python. Nauczyciel pyta uczniów, czy spotkali się z tym pojęciem
w programowaniu? Jeżeli uczniowie nie potrafią wytłumaczyć działania instrukcji warunkowej lub mają z tym
poważne problemy, nauczyciel wyjaśnia pojęcie oraz stara się je zobrazować na łatwo przystępnych przykładach (np. zwrotnica kolejowa decydująca o tym, którym torem pojedzie pociąg).

Część zasadnicza (35 min.)
Zajęcia zaczynamy od przedstawienia najprostszej postaci instrukcji warunkowej w Pythonie i odpowiadającego jej schematu blokowego

Tłumaczymy działanie: w momencie gdy warunek (wyrażenie logiczne) jest spełniony, wykonuje się pewien zestaw operacji (na schemacie oznaczony jako A). W języku Python taki zestaw zawiera wcięcie (zwykle zalecane
wcięcie to 4 spacje, edytor Mu dodaje je po wciśnięciu klawisza TAB) w każdej linii w stosunku do linii, gdzie
pojawiało się słowo kluczowe if i warunek. Bardzo częstym błędem wśród początkujących jest zapominanie
o konieczności pojawienia się znaku : w linii z warunkiem lub wcięcia kodu wykonującego się po spełnieniu
warunku. Zastosowanie instrukcji warunkowej przedstawiamy na prostym przykładzie - piszemy program który
podnosi liczbę podaną przez użytkownika do potęgi, dodatkowo przed wyświetleniem wyniku sprawdza, czy
liczba jest podzielna przez 3 i informuje o tym na ekranie.
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W programie warunkiem jest wyrażenie x % 3 == 0 (3 linia kodu). Najpierw wykonywana jest operacja x % 3,
czyli sprawdzenie reszty z dzielenia przez 3, a następnie z wykorzystaniem operatora == sprawdzenie, czy
jest ona równa 0. Jeśli warunek jest spełniony, to wypisywany jest tekst “Liczba jest podzielna przez 3” (linia
4). Natomiast zawsze wypisana zostanie druga potęga (linia 5 kodu), ponieważ drugie wywołanie funkcji print
znajduje się w linii kodu, która nie jest wcięta, tak jak poprzednia linia, a zatem jej wykonanie nie zależy od warunku. Jest to ważna cecha Pythona, gdyż w większości innych języków programowania blok kodu wykonywany po spełnieniu warunku, w ramach pętli lub wnętrzu funkcji/klasy, jest oznaczany nawiasami klamrowymi
lub słowami kluczowymi (np. begin-end). Natomiast w Pythonie do tego celu wykorzystujemy wcięcia poprzedzone dwukropkiem w linii przed wcięciem. Przykładowo możemy sobie wyobrazić kilka poziomów wcięć.

Przy porównaniach dosyć częstym błędem początkujących jest mylenie operatora równości == z operatorem
przypisania = . Pierwszy służy do sprawdzenia, czy mamy takie same wartości po obu jego stronach, drugi do
przypisania (ustawienia) wartości zmiennej po jego lewej stronie.
Poniżej sprawdzamy, czy wartość zmiennej x jest równa 2:

Natomiast poniżej przypisujemy do x wartość 2:

Liczby możemy też porównywać z wykorzystaniem różnych operatorów, które przedstawiamy uczniom:
•

> (większy)

•

>= (większy lub równy)

•

< (mniejszy)

•

<= (mniejszy lub równy)

•

== (równy)

•

!= (różny)

Następnie prosimy uczniów o rozbudowanie programu tak, by poza podzielnością przez 3 sprawdzał dodatkowo też"
•

podzielność przez 4 i informował o tym

•

czy podana liczba jest równa 13 i w takim przypadku wypisywał “Ta liczba uważana jest za pechową”

Przykładowe rozwiązanie będzie wyglądało następująco:
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Następnym zadaniem, jakie proponujemy uczniom, jest rozbudowanie programu, tak by w przypadku gdy
jakaś liczba jest podzielna przez 3, podawał w kolejnej linii wynik takiego dzielenia. Chcemy analogicznego
działania programu również przy sprawdzaniu podzielności przez 4. Na przykład dla liczby 24 chcemy zobaczyć następujące komunikaty na ekranie:

Od razu zaznaczamy, że jeśli te dodatkowe informacje mają się pojawić we właściwym przypadku (czyli przy
spełnieniu warunku), musimy pamiętać o właściwym zastosowaniu wcięć:

Powyższe ćwiczenie ma na celu lepsze uświadomienie uczniom roli wcięć. Warto zapytać uczniów, jak działałby program, gdyby linie 5 i 8 nie były wcięte (wtedy wykonywałyby się zawsze, niezależnie od podzielności
liczb, gdyż nie są elementem bloku wykonywanego po spełnieniu warunku).
Następnie przechodzimy do omówienia instrukcji warunkowej if-else.

Podstawową różnicą w stosunku do wcześniej prezentowanej wersji bez else, jest możliwość wykonania
pewnych operacji, gdy warunek nie jest spełniony. Przykładowo możemy sprawdzić podzielność liczby przez
2 i poinformować użytkownika odpowiednio, że liczba jest parzysta lub nieparzysta. Nauczyciel prezentuje tę
możliwość uczniom krótkim programem.
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Podstawową różnicą w stosunku do wcześniej prezentowanej wersji bez else, jest możliwość wykonania
pewnych operacji, gdy warunek nie jest spełniony. Przykładowo możemy sprawdzić podzielność liczby przez
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Po zaprezentowaniu przykładu prosimy uczniów o napisanie programu, który dla pewnej liczby x podanej
przez użytkownika będzie wyliczał wartość następującego wyrażenia:

Program ma wykonywać obliczenia i wypisać wynik, tylko gdy x jest różne od 3 (czyli gdy mianownik nie jest
zerem), w przeciwnym wypadku ma wypisać informację “Nie mogę wykonać dzielenia przez 0”. Przykładowe
rozwiązanie ucznia mogłoby wyglądać następująco:

Po wykonaniu tego zadania przechodzimy do zaprezentowania bardziej rozbudowanej wersji instrukcji warunkowej: if-elif-else. Tym razem pojawia się nowe słowo kluczowe elif, które należy rozumieć jako “else if”.
Wyobraźmy sobie sytuację gdy mamy wiele możliwości (a nie tylko dwie jak w przypadku if-else), które musimy
zidentyfikować, sprawdzając kolejne warunki. Przykładowo sygnalizator świetlny dla pieszych może w danym
momencie być w jednym z trzech stanów - mieć światło czerwone, mieć światło zielone albo migające zielone
(informujące o zbliżającej się zmianie). Aby jednoznacznie ustalić, jaki był stan z wykorzystaniem warunków,
potrzebne jest przynajmniej sprawdzenie dwóch warunków. Przykładowo na początku pytamy, czy światło było
czerwone, jeśli nie, pytamy czy było migające. Można też na początku zapytać, czy było migające i jeżeli nie, to
zapytać czy było czerwone. Schemat blokowy odpowiadający konstrukcji if-elif-else:
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Wyobraźmy sobie program w Pythonie sprawdzający, czy liczba jest dodatnia, ujemna lub nie jest żadną z nich
(w przypadku zera). Program taki przedstawiamy uczniom.

Następnie, po zaprezentowaniu powyższego kodu, uczniowie otrzymują następujące zadanie. Napisz program, który będzie zamieniał km/h na m/s lub m/s na km/h. Program ma na początku umożliwiać wybór typu
konwersji a potem pobierać wartość od użytkownika, którą będzie konwertował. Wynik ma wyświetlać na
ekranie. Uczniowie zastanawiają się, jakie operacje muszą wykonać, żeby zamienić km/h na m/s. razie problemów nauczyciel podpowiada rozwiązanie. Przy zamianie km/h na m/s liczbę należy pomnożyć przez 1000 (bo
1 km to 1000 m) i i podzielić przez 3600 (bo 1h to 3600 s). Można to w prosty sposób rozpisać na tablicy:

Przy zamianie m/s na km/h wykonujemy odwrotne operacje. Uczniom przekazujemy początek programu, który
muszą uzupełnić:

Następnie prosimy o uzupełnienie reszty. Zwracamy uwagę, że muszą rozważyć trzy możliwości - gdy wybrano
pierwszą opcję, gdy wybrano drugą i gdy wybrana opcja jest niepoprawna (użytkownik wprowadza coś nieoczekiwanego). Przykładowe rozwiązanie problemu znajduje się poniżej.
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Powyższy program da się usprawnić, jeśli chodzi o linie 9 i 14. Przykładowo zamiast wykonywać dwie operacje
- mnożenia przez 1000 i dzielenia przez 3600 - możemy wykonać po prostu dzielenie przez 3.6, tak samo jak
zamiast mnożenia przez 3600 i dzielenia przez 1000 możemy wykonać mnożenie przez 3.6.

Podsumowanie (5 min.)
Uczniowie prezentują nauczycielowi swoje rozwiązania. Nauczyciel wymienia wszystkie nowe elementy języka,
jakie zostały poznane w ramach tej lekcji. Zwraca też uwagę na najczęściej pojawiające się błędy.
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Lekcja 3:
Pierwsze kroki z Pythonem.
Pętle
Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z dwoma rodzajami pętli - for i while - analizując zaprezentowane przez nauczyciela przykłady. Stworzą również własne krótkie
programy z ich wykorzystaniem lub zmodyfikują przykłady. Spotkają się z pojęciem
modułu w Pythonie i dowiedzą się, jak - z pomocą modułu random - generować liczby pseudolosowe z określonych przedziałów.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
⋅⋅ Znać pojęcia: pętla, przerwanie pętli, moduł
⋅⋅ Wiedzieć, jak działa pętla for i jak wykorzystywać ją w swoich
programach
⋅⋅ Wiedzieć, jak działa pętla while
⋅⋅ Potrafi przerwać wykonywanie pętli z wykorzystaniem instrukcji break
⋅⋅ Wiedzieć, jak włączyć do programu moduł z wykorzystaniem
instrukcji import
⋅⋅ Losować liczby z wykorzystaniem modułu random
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ https://github.com/PyConPL/pyladies-workshop
⋅⋅ https://docs.python.org/
Pojęcia kluczowe:
→ pętla → moduł
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład,
⋅⋅ dyskusja,
⋅⋅ ćwiczenia praktyczne przy komputerze,
⋅⋅ prezentowanie efektów pracy,
⋅⋅ szukanie rozwiązań na postawiony problem.

3) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze
wartości logicznych, liczb naturalnych (system binarny),
znaków (kody ASCII) i tekstów; formułuje problem w postaci
specyfikacji (czyli opisuje dane i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu problemów. Stosuje różne sposoby
przedstawiania algorytmów, w tym w języku naturalnym, w
postaci schematów blokowych, listy kroków;
5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych
dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
2) rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń do
tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, dźwięków,
filmów i animacji;
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;

Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (5 min.)
Nauczyciel pyta uczniów, czy spotkali się z pojęciem pętli w programowaniu? Jeżeli uczniowie nie potrafią
wytłumaczyć działania pętli lub mają z tym poważne problemy, nauczyciel wyjaśnia pojęcie oraz stara się je
przedstawić na łatwych do wyobrażenia przykładach (np. sygnalizator świetlny dla przechodniów, który w sposób ciągły powtarza tę samą sekwencję trzech rodzajów świateł - czerwone, zielone, migające zielone).

Część zasadnicza (35 min.)
Nauczyciel prezentuje działanie pętli for. W Pythonie ma ona następującą formę:

Pętla for w Pythonie jest wykorzystywana do wykonywania kolejnych kroków na tzw. iterowalnych elementach.
Mogą to być niektóre typy kontenerowe (np. listy), ciągi znakowe lub specjalne rodzaje funkcji - generatory (np.
range). Przykładowo możemy wypisać w osobnych liniach wszystkie znaki wprowadzone przez użytkownika.

Zmienna i w kolejnych iteracjach pętli przyjmuje znaki z ciągu znakowego (tekstu) zapisanego w zmiennej txt.
Możemy też wykonać pętlę określoną liczbę razy z wykorzystaniem generatora range. Poniższy kod wypisze
tekst wewnątrz pętli 5 razy.

Możemy też wypisać w kolejnych obiegach pętli zmienną i. Warto zwrócić uwagę, że przyjmuje ona pięć wartości, ale począwszy od 0 a nie 1.

Powyższy program wypisze pięć wartości - liczby od 0 do 4. Jeśli chcielibyśmy wypisać wartości od 1 do 5,
jednym ze sposobów jest dodanie 1 przy wypisywaniu.

Można też ten sam efekt osiągnąć inaczej - podając zakres (w postaci dwóch parametrów), po którym ma się
odbywać iteracja. Przy czym należy pamiętać, że druga z liczb z zakresu nie zostanie podstawiona pod zmienną i, więc całość zakończy się na liczbie wcześniejszej przed nią, czyli 5.

Funkcja-generator range przyjmuje tutaj dwa argumenty. Używamy (tak jak to ma miejsce w każdej funkcji)
przecinka do ich rozdzielenia. W końcu możemy podać jeszcze jeden argument, który określa, jak szybko w
kolejnych krokach mają się zwiększać liczby w podanym zakresie. Przykładowo poniższy kod wypisze liczby 1,
3 i 5 gdyż trzeci argument dla range określa, że mają się zmieniać co 2.
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By przećwiczyć nowe informacje zadajemy uczniom dwa zadania. Zadanie pierwsze polega na wypisaniu
wszystkich parzystych liczb dwucyfrowych (bez korzystania z warunku if i operatora % ). Do rozwiązania należy wykorzystać range w wersji z trzema argumentami:

Drugie zadanie to wypisanie po kolei wszystkich wielokrotności liczby od 5 do 60 (włącznie).

Aby nieco urozmaicić nasze zadania skorzystamy z modułu random. Moduły (biblioteki) w Pythonie umożliwiają korzystanie z dodatkowych funkcji i innych elementów, niedostępnych dla programisty bez ich wczytania
z wykorzystaniem słowa kluczowego import. W poniższym przykładzie wczytujemy bibliotekę random, która
zawiera przydatną funkcję randint losującą liczbę całkowitą z określonego przedziału (obustronnie domkniętego, czyli inaczej niż w przypadku range). Program wypisze wylosowaną liczbę z przedziału od 1 do 6 (jest to
działanie analogiczne do rzutu kostką).

Przykładowo, jeżeli chcielibyśmy wylosować trzy razy liczby z przedziału od 1 do 6 (analogicznie do trzech
rzutów kostką do gry), możemy to zrealizować z wykorzystaniem pętli for.

Możemy też o liczbę losowań zapytać użytkownika.

W Pythonie pętle możemy też przerwać szybciej używając słowa kluczowego break. Wyobraźmy sobie sytuację, że losujemy liczbę z przedziału od 1 do 6 dziesięć razy, ale jeśli tylko wypadnie 6, przerywamy dalsze
losowanie. Odpowiadający kod przedstawiamy uczniom poniżej:
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Uczniom dajemy zadanie modyfikacji powyższego programu:
a) program na końcu ma wyświetlić sumę wszystkich wylosowanych liczb
b) program na końcu ma wyświetlić ile razy wylosowano liczbę parzystą
Pierwsza modyfikacja (przykładowa):

Druga modyfikacja (przykładowa):

Ostatni program możemy trochę usprawnić. Liczba 6 jest liczbą parzystą, więc możemy sprawdzać, czy
została wyrzucona tylko w tym przypadku, gdy wiemy, że wyrzucono liczbę parzystą (wyrzucenie nieparzystej
eliminuje liczbę 6 jako jedną z możliwości).
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Powyższy program jest o tyle lepszy, że jeżeli wylosowana liczba nie jest liczbą parzystą, to program nie musi
sprawdzać, czy jest równa 6, co w przypadku bardzo wielu losowań daje pewną oszczędność czasu wykonywania programu. W Pythonie, gdy nową wartość zmiennej opieramy o zwiększenie jej samej, możemy skorzystać z operatora +=. W związku z tym wyrażenie...

...możemy zapisać krócej jako:

Podobnie jak zwiększenie o jeden (inkrementacja)...

...możemy zapisać jako:

Gdybyśmy natomiast zmniejszali wartość możemy zastosować operator -=, tak jak poniżej zmniejszamy o
jeden (dekrementujemy) wartość zmiennej x:

Istnieją też odpowiednio operatory takie jak *= /= //= %= , których działanie jest analogiczne jak dla wcześniejszych przykładów. Poza pętlą for w języku Python istnieje też pętla while Jest to pętla która powtarza instrukcje w niej zawarte, w zależności czy warunek (kontynuacji) jest spełniony. W momencie, gdy warunek przestanie być prawdziwy, kolejny krok pętli nie jest wykonywany. Podobnie jak w przypadku pętli for, tu również
istnieje możliwość przerwania w dowolnym miejscu pętli z wykorzystaniem break.

Na koniec lekcji przedstawiamy przykładowy program wykorzystujący pętle while - wypisujący wielokrotności
liczby 2, ale mniejsze lub równe 128.
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Podsumowanie (5 min.)
Nauczyciel skrótowo powtarza nowe informacje jakie pojawiły się w trakcie lekcji. Pyta uczniów, jakie elementy
sprawiły im największą trudność oraz wspomina, że więcej przykładów z pętlą while będzie zaprezentowanych na kolejnej lekcji.
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Lekcja 4:
Pierwsze kroki z Pythonem.
Pętle, wartości logiczne, listy
Podczas ostatniej lekcji z serii "Pierwsze kroki z Pythonem", uczniowie będą utrwalać dotychczasowe informacje oraz poznają nowe pojęcia: wartość logiczna, lista.
Nauczą się także, jak dodawać komentarz w kodzie oraz jak zapisuje się wartości
logiczne prawdy i fałszu. Będzie to ostatnia lekcja przed spotkaniem z płytką Micro:bit.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
⋅⋅ Znać pojęcia: wartość logiczna, lista, komentarz w kodzie
⋅⋅ Wiedzieć, co to jest pętla nieskończona
⋅⋅ Wiedzieć, jak zapisuje się wartości logiczne prawdy i fałszu w
Pythonie
⋅⋅ Wiedzieć, jak działają operatory logiczne and, or oraz not
⋅⋅ Wykonywać podstawowe operacje na listach - wyświetlać,
⋅⋅ zliczać, dodawać, usuwać elementy
⋅⋅ Rozumieć do czego slużą komentarze w kodzie i jak wyglądają
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ https://github.com/PyConPL/pyladies-workshop
⋅⋅ https://docs.python.org/
Pojęcia kluczowe:
→ wartość logiczna → lista
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład,
⋅⋅ dyskusja,
⋅⋅ ćwiczenia praktyczne przy komputerze,
⋅⋅ prezentowanie efektów pracy,
⋅⋅ szukanie rozwiązań na postawiony problem.

3) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze
wartości logicznych, liczb naturalnych (system binarny),
znaków (kody ASCII) i tekstów; formułuje problem w postaci
specyfikacji (czyli opisuje dane i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu problemów. Stosuje różne sposoby
przedstawiania algorytmów, w tym w języku naturalnym, w
postaci schematów blokowych, listy kroków;
5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych
dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
2) rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń do
tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, dźwięków,
filmów i animacji;
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;

Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (5 min.)
Pytamy uczniów, jakie poznali typy pętli na poprzedniej lekcji i czym się różnią. Pytamy również, z czym im się
kojarzy pojęcie listy (np. lista zakupów, lista przystanków) i jakie właściwości są z nim związane (długość listy,
kolejność elementów).

Część zasadnicza (40 min.)
Przedstawiamy uczniom następujący krótki kod programu.

O ile na poprzedniej lekcji po while wpisywaliśmy pewien warunek, który mógł być prawdziwy (co wiązało się z
wykonaniem instrukcji wewnątrz pętli) lub fałszywy (co wiązało się z przerwaniem pętli), tutaj używamy wartości
logicznej True (prawda). Jest to taki sam przypadek gdyby nasz warunek był cały czas spełniony (był prawdą),
co oznacza, że program będzie wypisywał w kolejnych liniach słowo Obieg bez końca. Program wykonuje
pętle nieskończoną, więc zazwyczaj nie ma szans się sam zakończyć (czasami operacje w pętli nieskończonej
mogą spowodować błąd i tym samym przerwanie programu), dlatego możemy go przerwać wciskając CTRL-C, choć w edytorze Mu można też wybrać przycisk “Zatrzymaj”. W Pythonie wartości logiczne prawdy i fałszu
to właśnie True i False . Są one bardzo często zwracane przez funkcje lub stosowane w wyniku porównań, a
następnie przeważnie używane w pętlach lub instrukcjach warunkowych.
Uczniom przedstawiamy teraz trochę inny kod programu.

Tym razem mamy pętlę, której warunek jest prawdą - zatem będzie wykonywała się ciągle, ale mamy możliwość jej przerwania. Z każdym obiegiem pętli użytkownik jest proszony o podanie hasła. Jeśli jest ono poprawne, wypisujemy informację o tym fakcie i przerywamy pętle z wykorzystaniem instrukcji break. W przeciwnym
razie informujemy, że hasło jest błędne i pętla wykona się kolejny raz.
W języku Python możemy stosować trzy operatory logiczne and, or oraz not. Działają one tak, jak w innych
językach programowania. and (operator logiczny “i”) przyjmuje wartość prawdy, tylko gdy oba argumenty są
prawdą. or (operator logiczny “lub”) przyjmuje wartość prawdy, gdy przynajmniej jeden z argumentów jest
prawdą. Operator not (logiczne “nie”) jest jednoargumentowy i neguje wartość logiczną (prawda staje się fałszem, a fałsz prawdą).
Nauczyciel przedstawia kolejny kod programu. Tym razem, żeby przerwać program, użytkownik musi wprowadzić dwa hasła. W tym celu zastosowano operator and, bo całe wyrażenie będzie prawdą, jeśli oba hasła
pass1 i pass2 użytkownik wpisze poprawnie.

Mikrobitowcy / Lekcja 4 / 2

#SuperKoderzy / Mikrobitowcy / Pierwsze kroki z Pythonem. Pętle, warości logiczne, listy

Prosimy uczniów o następujące modyfikacje powyższego programu:
a) Dodanie trzeciego hasła - użytkownik musi znać wszystkie trzy hasła by przerwać program
b) Wykorzystanie operatora logicznego or (logiczne "lub") tak, by wystarczyło, że użytkownik zna jedno z
trzech haseł
Pierwsza modyfikacja mogłaby wyglądać następująco:

Druga modyfikacja to jedynie zamiana w linii 5 operatorów and na or...

...oraz komunikatu w linii 9:

Następnie zadajemy uczniom kolejne zadanie - jest nim napisanie programu, który będzie losował liczbę z
przedziału 1-100 a użytkownik będzie musiał odgadnąć, jaka to liczba (podejmując kolejne próby). Przy każdej próbie użytkownik będzie informowany przez program, czy wskazana liczba jest mniejsza czy większa od
wylosowanej, czy może jest to dokładnie ta liczba. Jeśli trafienie jest poprawne, program wypisuje informacje o
tym fakcie, a następnie podaje liczbę prób (za którym razem odgadnięto liczbę). Początek kodu programu do
uzupełnienia udostępnia uczniom nauczyciel:
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Nauczyciel zwraca uwagę, że tekst po # to komentarze, czyli rodzaj notatek (inaczej mówiąc dokumentacji),
jakie programiści zostawiają w kodzie programu. Nie są one przetwarzane przez komputer i nie mają wpływu
na wykonanie programu - są tylko pomocą dla programisty lub zespołu programistów. Następnie podpowiada,
że program będzie się wykonywał aż do momentu wskazania poprawnej liczby, o którą będzie pytał użytkownika w sposób ciągły. Przykładowe rozwiązanie:

W drugiej części lekcji skupiamy się na listach i zachęcamy uczniów do eksperymentów na listach z wykorzystaniem trybu interaktywnego REPL. Lista (typ list ) w Pythonie jest typem kontenerowym co oznacza, że
możemy ją wykorzystywać do przechowywania elementów innych typów takich jak np. int, float czy str (elementem listy może być nawet inna lista). Na przykład listę składającą się z liczb całkowitych 1, 2, 3, 4, 5, którą
przypiszemy do zmiennej test_list zapiszemy następująco:

Jak widać powyżej, początek i koniec listy oznaczamy nawiasami kwadratowymi, a poszczególne elementy
oddzielamy przecinkiem. Równie dobrze możemy stworzyć listę składającą się z ciągów znakowych:

Lub taką, która zawiera elementy różnych typów:

By odwołać się do konkretnego elementu listy, musimy użyć indeksowania. W Pythonie - podobnie jak w wielu
językach programowania - pierwszy element listy ma indeks 0, drugi indeks , trzeci indeks 2 itd. Musimy więc
pamiętać, że jeżeli zależy nam n-tym elemencie listy, to stosujemy odpowiednio indeks n-1.
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Przykładowo w REPL wyglądałoby to tak:

Możemy też odwoływać się do elementów od końca, stosując liczby ujemne. Ostatni element będzie miał wtedy indeks -1, przedostatni -2 itd. By odwołać się do ostatniego elementu listy test_list2 napiszemy:

Jeśli chcielibyśmy naszą listę wzbogacić o jakiś element to możemy wykorzystać metodę (funkcję wywoływaną
na rzecz obiektu) append. Doda ona element podany jako jej argument na koniec listy.

Lista test_list2 będzie wtedy wyglądała następująco:

Aby usunąć element listy, korzystamy z metody pop . Jeśli nie podamy żadnego argumentu, to usunie ona i
zwróci domyślnie ostatni element.

Gdybyśmy chcieli ten element listy zachować w innej zmiennej, napisalibyśmy:

Usunięcie pierwszego elementu wymaga z kolei podania indeksu 0 jako argumentu do metody pop.

Musimy też pamiętać, że jeżeli lista będzie już pozbawiona elementów, to kolejne wywołanie pop zakończy się
błędem. Co możemy jeszcze zrobić z listą? Możemy przykładowo sprawdzić jej długość, w tym celu korzystamy z funkcji len.

Możemy też zliczyć liczbę elementów o konkretnej wartości występujących w liście z wykorzystaniem metody
count. Przykładowa sesja z REPL, gdzie liczymy, ile razy występuje liczba 2 i 3 w liście, wygląda tak:
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Elementy listy możemy też łatwo wypisać stosując pętlę for, analogicznie jak było to w przypadku ciągów znakowych. Wyobraźmy sobie taki krótki program wypisujący wszystkie elementy listy (każdy w osobnej linii):

Możliwości i zastosowania list są naprawdę spore, więc powyższe przykłady zupełnie nie wyczerpują tego
tematu. Warto zachęcać uczniów, by sami eksperymentowali, co można ciekawego robić z listami.
Wykorzystując poznane w czasie lekcji informacje, możemy napisać program przeprowadzający losowanie elementu z listy i usuwanie go, np. losowanie kolejności startu osób w zawodach sportowych. Poniżej zamieszczono przykładowy program. Pętla while (linia 4) wykonuje się dopóki długości listy jest różna od 0. Zastosowana jest tutaj też inna funkcja z modułu random - choice. Działa ona na takiej zasadzie, że losuje element z
listy.

O ile zostanie nam czas, zadajemy uczniom następujące zadanie (które mogą rozwiązać też w domu): napisz
program, który wylosuje 25 liczb z przedziału od 1 do 10, a na końcu poda, ile razy dana liczba została wylosowana. Aby rozwiązać to zadanie trzeba wylosować (najlepiej w pętli) 25 liczb, a następnie wypisać (najlepiej
w kolejnej pętli) dla każdej z liczb od 1 do 10 liczbę wystąpień (stosując metodę count dla listy).

Uwagi
Lekcje 1-4 to zaledwie “dotknięcie” tematu programowania w języku Python. Ze względu na ograniczony czas
ciężko zrealizować więcej materiału w trakcie tych paru lekcji. Następne rekomendowane kroki to zapoznanie
się z:
• różnymi możliwościami wypisywania tekstu i różnymi operacjami na typie str
• odczytem i zapisem do pliku
• definiowaniem własnych funkcji
• obsługą wyjątków
• inne podstawowe typy kontenerowe - zbiór, słownik
• lista jako element listy i odwoływanie się do elementów listy wewnętrznej,
•

zagnieżdżanie pętli.

Wiele z tych zagadnień można znaleźć w materiałach z warsztatów PyLadies organizowanych na konferencji
PyCon PL i przeznaczonych dla początkujących: https://github.com/PyConPL/pyladies-workshop
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Lekcja 5:
Micro:bit i pierwszy program
w Pythonie
Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z płytką BBC Micro:bit i jej elementami.
Podłączą ją do komputera, by zobaczyć ją w działaniu. Napiszą także prosty testowy program, który prześlą na Micro:bita. Na końcu zaś, korzystając z wyświetlacza
diodowego, nauczą się wyświetlać i tworzyć własne obrazki.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
⋅⋅ Znać pojęcia: wyświetlacz, środowisko programistyczne,
fleszowanie
⋅⋅ Wiedzieć, jak podłączyć płytkę Micro:bit do komputera
⋅⋅ Wiedzieć, jak umieścić na urządzeniu program napisany w
edytorze
⋅⋅ Wiedzieć, jak wyświetlić tekst i obrazek
Materiały pomocnicze:

⋅⋅
⋅⋅
⋅⋅

http://microbit.org/
https://bbcmicrobitmicropython.readthedocs.io/
https://github.com/MicrobitPolska/FunWithMicrobit

Pojęcia kluczowe:
→ Python → Micro:bit → fleszowanie → wyświetlacz → środowisko programistyczne
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład,
⋅⋅ dyskusja,
⋅⋅ ćwiczenia praktyczne przy komputerze,
⋅⋅ prezentowanie efektów pracy,
⋅⋅ szukanie rozwiązań na postawiony problem.

znaków (kody ASCII) i tekstów; formułuje problem w postaci
specyfikacji (czyli opisuje dane i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu problemów. Stosuje różne sposoby
przedstawiania algorytmów, w tym w języku naturalnym, w
postaci schematów blokowych, listy kroków;
5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych
dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
2) rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń do
tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, dźwięków,
filmów i animacji;
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;

Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
3) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze
wartości logicznych, liczb naturalnych (system binarny),
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Przygotowanie przed zajęciami
Jeśli nauczyciel nie zrealizował pierwszych czterech lekcji, powinien przygotować:
1. Oprogramowanie - instalacja na wszystkich komputerach edytora Mu , sprawdzenie czy edytor się uruchamia i czy jest możliwe sfleszowanie (zapisanie pamięci flash) płytki Micro:bit. Dla wygody, by nie usuwać
programu demonstracyjnego na wszystkich płytkach, do celów testowych najlepiej wykorzystywać tylko jedną
płytkę.
2. Sprzęt - sprawdzenie czy po podłączeniu płytek Micro:bit uruchamia się program demonstracyjny. Jeśli został już nadpisany innym programem (podczas testów lub wcześniejszych zajęć), należy go przywrócić zgodnie
z instrukcją zawartą na końcu tego dokumentu.

Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (10 min.)
Jeśli nauczyciel zrealizował Lekcje 1-4 ("Pierwsze kroki z Pythonem"), informuje uczniów, że dziś
zaczną programować pytkę Micro: bit. Jeśli nie zrealizował lekcji 1-4, konieczne będzie krótkie
wprowadzenie:
Nauczyciel pyta uczniów, czy i jakie języki programowania znają, a o jakich tylko słyszeli. Następnie pyta o typy
aplikacji i różne typy urządzeń, na których można je uruchamiać (laptop, telefon komórkowy, telewizor itp.).
Zachęcamy do dyskusji na temat tego, czym różnią się aplikacje uruchamiane na różnych urządzeniach?
Opowiada krótko o języku Python, jego zastosowaniach, podaje przykłady popularnych firm oraz aplikacji wykorzystujących język Python (Google, Disney, YouTube, Facebook, Instagram, Dropbox, Spotify).
Język Python jest językiem programowania ogólnego przeznaczenia, z dobrze rozbudowaną biblioteką standardową (określaną często jako “batteries included”, co oznacza, że bez instalacji dodatkowych, zewnętrznych
modułów jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić). Dodatkowo jego bardzo prosta i czytelna składnia, pozwala
na szybkie rozpoczęcie pracy z językiem, stąd Python jest coraz popularniejszy w zastosowaniach edukacyjnych. Ma jednak tę przewagę, że przede wszystkim sprawdza się w wielu poważnych zastosowaniach i nie
jest językiem stricte edukacyjnym.
Znajomość Pythona jest obecnie pożądana na rynku pracy, a w pewnych dziedzinach (uczenie maszynowe,
eksploracja wiedzy z dużej ilości danych) jest on w obecnej chwili językiem wiodącym. W rankingu TIOBE
najpopularniejszych języków programowania na świecie znajduje się on na trzecim miejscu, po języku Java i C
(dane z września 2018).
Język Python można z powodzeniem wykorzystywać między innymi w tworzeniu aplikacji internetowych,
tworzeniu gier komputerowych, zastosowaniach naukowych, administracji systemami, symulacjach, szeroko
pojętej inżynierii, produkcji, zarządzaniu.
Nauczyciel wskazujemy też na fakt, że Python działa na różnych urządzeniach, w tym na płytkach elektronicznych takich jak Micro:bit, które pokazuje uczniom. Warto też przy tej okazji nadmienić, że jest on jednym
z języków do wyboru na maturze z informatyki, więc jego znajomość może się przydać w dalszych etapach
edukacji (szkoła średnia).
Na koniec wprowadzenia nauczyciel informujemy uczniów, że przez kolejne zajęcia w ramach programu #SuperKoderzy będą poznawać podstawy języka Python poprzez interakcję z płytką edukacyjną BBC Micro:bit.

Część zasadnicza (30 min.)
Prosimy uczniów, aby podłączyli płytki Micro:bit do komputera poprzez załączony kabel USB (microUSB), tak
jak zaprezentowano na poniższych zdjęciach.
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Po podłączeniu do komputera, na urządzeniu powinien rozpocząć działanie program demonstracyjny, za pomocą którego uczniowie są w stanie zapoznać się z podstawowymi elementami płytki, takimi jak wyświetlacz,
przyciski oraz akcelerometr, poprzez interaktywne zadania, które muszą wykonać na urządzeniu.

Po tej części, uczniowie uruchamiają edytor Mu. Pierwszym ekranem jest wybór trybu i na potrzeby tych zajęć
uczniowie wybierają “BBC micro:bit”. Można przy tej okazji nadmienić (lub przypomnieć), że środowisko programistyczne Mu umożliwia również tworzenie programów na zwykłe komputery z użyciem trybu “Python 3”.
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Nauczyciel omawia podstawowe elementy edytora, w szczególności najważniejsze przyciski na pasku (Nowy,
Otwórz, Zapisz, Fleszuj, Powiększ, Pomniejsz, Motyw i Sprawdź), ale - na tym etapie - bez demonstrowania
ich działania.

Następnie, po przejrzeniu interfejsu przez uczniów, przechodzimy do napisania pierwszego programu. Program jednokrotnie przewinie napis “Ahoj, przygodo!” na wyświetlaczu diodowym.

Uczniowie za pomocą przycisku «Fleszuj» przesyłają program na płytkę. Podczas tego procesu na tylnej części
płytki powinna migać żółta dioda i nie powinniśmy w tym czasie odłączać płytki od komputera.
Po zakończeniu procesu fleszowania program automatycznie uruchamia się na urządzeniu. Aby wykonał się on
ponownie, naciskamy przycisk «Reset» (oznaczony na kolejnym zdjęciu), znajdujący się na tylnej części płytki.
Po tym, gdy uczniowie uruchomią już program, nauczyciel objaśnia znaczenie poszczególnych kawałków kodu
(zaimportowanie funkcji z modulu microbit i wywołanie funkcji scroll z modułu display).
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Jeśli pozostaje czas, to uczniowie modyfikują program na następujący:

Następnie uczniowie odpowiadają, jakie zauważają różnice pomiędzy działaniem funkcji display.scroll() i
display.show().
W dalszej części nauczyciel omawia budowę diodowego wyświetlacza matrycowego micro:bita i zasady
wyświetlania na nim elementów. W kolejnym programie pokazuje uczniom, jak można wyświetlić pojedynczy
obrazek. Uczniowie wprowadzają kod, po czym po wpisaniu Image. mogą wybrać z listy własny obrazek (np.
obrazek serca Image.HEART).

Lista wbudowanych obrazków, których można użyć znajduje się w oficjalnej dokumentacji MicroPythona dla
BBC Micro:bit: https://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/image.html#attributes
Jeżeli pozostał czas lub uczniowie są ciekawi możliwości tworzenia własnych obrazków, mogą spróbować je
zdefiniować w następujący sposób:

Nauczyciel objaśnia, że liczby odpowiadają skali jasności diod wyświetlacza (9 - najjaśniej świecąca, i stopniowo aż do 1 - najciemniej świecąca, 0 - wyłączona).
Wykonanie powyższego kodu na urządzeniu zakończy się rezultatem jak na zamieszczonym zdjęciu.
Poproś uczniów o wykorzystanie kilku różnych wartości jasności przy definiowaniu własnych obrazków.

Podsumowanie (5 min.)
Pytamy uczniów, co najbardziej podobało się im na lekcji i co sprawiło trudność. Do jakich zastosowań wyświetlacz Micro:bita jest niewystarczający?
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Uwagi/Alternatywy
Często zdarza się, że Micro:bit na którym pracujemy ma już załadowany jakiś program - czasami zależy nam
by po podłączeniu urządzenie nic nie robiło. W tym celu najprościej zapisać pamięć Flash programem pustym
(brak linii kodu).
Jeśli chcemy przywrócić program demonstracyjny, należy najpierw pobrać go w formacie .hex pod poniższym
linkiem: https://support.microbit.org/helpdesk/attachments/19033089764
Następnie podłączamy Micro:bita, który powinien pojawić się w naszym systemie jako pendrive. Kopiujemy plik
.hex na urządzenie co wiąże się z załadowaniem programu do pamięci flash i uruchomieniem Micro:bita z tym
programem.
Wszystkie programy dla Micro:bita są tworzone z wykorzystaniem MicroPythona. Jest to specjalna wersja
Pythona przystosowana do urządzeń o ograniczonych zasobach sprzętowych takich jak pamięć operacyjna
czy procesor. W przypadku tworzenia programów na komputerze stacjonarnym lub laptopie wykorzystujemy
standardową wersję Pythona (najczęściej jest to implementacja CPython), która oferuje znacznie więcej przydatnych modułów dla programisty. Sama składnia języka jest jednak taka sama, więc nie dysponując Micro:bitem możemy uczyć się tych samych konstrukcji języka programowania. Warto wspomnieć o tej możliwości
uczniom, jednocześnie zaznaczając, że będą w inny sposób realizować interakcję z użytkownikiem programu
- zamiast modułu display obsługującego wyświetlacz diodowy Micro:bita, będą korzystać po prostu z funkcji
print(), zaś do pobierania danych od użytkownika z funkcji input().
Dla Micro:bita można też tworzyć programy z wykorzystaniem bloczków podobnych do Scratcha z wykorzystaniem narzędzia JavaScript Blocks Editor (https://makecode.microbit.org/). Jest to jednak rozwiązanie
nie mające związku z Pythonem i nie zalecamy jego wykorzystania w klasach 7-8, ponieważ opóźni to naukę
samego Pythona. Zastosowanie tego rozwiązania może być za to dobrym wyborem w klasach młodszych.
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Lekcja 6:
Micro:bit - pętla i animacje
Podczas zajęć uczniowie w praktyce zapoznają się z poszczególnymi funkcjami
edytora. Kolejnym etapem będzie wykorzystanie wyświetlacza diodowego do wyświetlania obrazków, a następnie tworzenia na ich bazie animacji. Do tego drugiego
celu zostanie wykorzystana pętla.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
⋅⋅ Znać pojęcia: pętla, zmienna, opóźnienie
⋅⋅ Wiedzieć, jak stworzyć pętle nieskończoną w programie
⋅⋅ Wiedzieć, jak wprowadzać opóźnienia czasowe między wykonywaniem instrukcji kodu
⋅⋅ Wiedzieć, jak stworzyć animację z wykorzystaniem pętli
⋅⋅ Umieć zapisać swojej pracy do pliku
⋅⋅ Wiedzieć, jak weryfikować kodu z wykorzystaniem edytora
Mu
Materiały pomocnicze:

⋅⋅
⋅⋅
⋅⋅

http://microbit.org/
https://bbcmicrobitmicropython.readthedocs.io/
https://github.com/MicrobitPolska/FunWithMicrobit

Pojęcia kluczowe:
→ obrazek → pętla → opóźnienie → zmienna → animacja
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład,
⋅⋅ dyskusja,
⋅⋅ ćwiczenia praktyczne przy komputerze,
⋅⋅ prezentowanie efektów pracy,
⋅⋅ szukanie rozwiązań na postawiony problem.

ści logicznych, liczb naturalnych (system binarny), znaków (kody
ASCII) i tekstów;
4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych
dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice;
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
4) zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygotowuje wydruki;
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
2) rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń do
tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, dźwięków,
filmów i animacji;
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;

Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
3) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze warto-
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (10 min.)
Nauczyciel pyta uczniów, czy spotkali się z pojęciem pętli w programowaniu (jeśli nauczyciel przeprowadzał
lekcje 1-4, przypomina zakres lekcji dotyczącej pętli). Jeżeli uczniowie nie potrafią wytłumaczyć działania pętli
lub mają z tym problemy, nauczyciel wyjaśnia pojęcie oraz stara się je wytłumaczyć na łatwo przystępnych
przykładach (np. sygnalizator świetlny dla przechodniów, który powtarza sekwencję trzech rodzajów świateł czerwone, zielone, migające zielone).

Część zasadnicza (30 min.)
Pierwszy krok lekcji to stworzenie prostej animacji bijącego serca z wykorzystaniem Image.HEART, Image.
HEART_SMALL, funkcji opóźnienia sleep() oraz pętli nieskończonej. Należy zwrócić uwagę uczniom, że funkcję sleep() (oznaczającą «czekaj») trzeba wywoływać po każdym obrazku, gdyż w przeciwnym razie obrazek
od razu się zmieni na kolejny i nie będzie można go zobaczyć.

Nauczyciel tłumacząc działanie pętli while zwraca uwagę, że pętla wykonuje się, dopóki warunek jest prawdą (w przypadku powyższej pętli wykorzystywana jest wartość logiczna True, przez co warunek jest zawsze
spełniony i pętla nigdy się nie kończy). Dodatkowo szczególną uwagę należy poświęcić na kwestię wcięć w
powyższym kodzie. W języku Python, w przeciwieństwie do wielu innych języków programowania, wcięcia nie
są tylko elementem stylu kodowania, ale służą przede wszystkim do definiowania bloków kodu np. w ramach
pętli, instrukcji warunkowych, funkcji i klas. Wcięcie w prawo rozpoczyna nowy blok kodu, natomiast powrót
z tego wcięcia na ten sam poziom kończy blok kodu (np. blok kodu pętli). Do tworzenia wcięć zalecane jest
używanie 4 znaków spacji lub tabulatora, przy czym należy konsekwentnie trzymać się jednej konwencji w celu
zachowania spójności i przejrzystości kodu. W przypadku zagnieżdżonych bloków kodu, odpowiednio dokładamy kolejne poziomy wcięć w prawo, aby oznaczać kolejne poziomy zagnieżdżenia. Każdy nowy blok zaczynamy znakiem dwukropka.

Uczniowie mogą modyfikować w dowolny sposób kod pierwszego programu, w szczególności zmniejszając
i zwiększając opóźnienia, zmieniając obrazki, czy dodając kolejne obrazki do pętli (tworząc dłuższą i bardziej
rozbudowaną animację).
Aby ułatwić dodawanie opóźnień przy kolejnych obrazkach warto zdefiniować sobie zmienną (w naszym
programie delay). Umożliwi to zmianę opóźnienia dla całej animacji bez potrzeby zmiany czasów w każdym
wywołaniu funkcji sleep.
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Pojęcie zmiennej możemy zobrazować uczniom jako oznaczone nazwą pudełko do przechowywania wartości, które potem możemy wykorzystywać i modyfikować (zmieniać wartość).
W ramach tej lekcji warto zachęcać uczniów do korzystania z funkcji Sprawdź edytora, przed wysłaniem programu na urządzenie.

Funkcja ta sprawdza nasz kod w poszukiwaniu błędów i informuje o nich bez konieczności fleszowania i odczytywania błędów na wyświetlaczu Micro:bita.

Na tym etapie warto też zachęcać uczniów do zapisywania różnych wersji swoich programów i pracy w wielu
kartach. Warto zauważyć, że opcję “Zapisz jako” uzyskuje się poprzez dwukrotne kliknięcie w nazwę pliku na
karcie, co jest w obecnej wersji edytora Mu nieoczywiste.
Pomysły zadań zachęcające uczniów do modyfikacji kodu i samodzielnego myślenia mogą obejmować np.
dodanie kolejnych obrazków do animacji, zmiana opóźnień między wyświetlaniem kolejnych obrazków.

Podsumowanie (5 min.)
Na końcu lekcji uczniowie dyskutują, kto zrobił najciekawszą animację i zastanawiają się, jakie inne pomysły
można zrealizować z wykorzystaniem wiedzy nabytej podczas zajęć.
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Lekcja 7:
Micro:bit - instrukcja warunkowa, pętla zdarzeń i przyciski
W trakcie zajęć wrócimy do tematu instrukcji warunkowej, która pozwoli rozgałęziać
sterowanie w naszych programach. Przyjrzymy się również przyciskom dostępnym
na płytce Micro:bit i nauczymy się obsługiwać w kodzie zdarzenia z nimi związane.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
⋅⋅ Znać pojęcia: instrukcja warunkowa, przyciski, komentarze w
kodzie, wartości logiczne True i False
⋅⋅ Wiedzieć, jak obsłużyć w programie zdarzenia związane z
programowalnymi przyciskami na Micro:bicie
⋅⋅ Rozumieć, jak działa instrukcja warunkowa i jakie słowa
kluczowe się składają na różne jej warianty
⋅⋅ Znać przeznaczenie komentarzy i wiedzieć, jak je stosować
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ http://microbit.org/
⋅⋅ https://bbcmicrobitmicropython.readthedocs.io/
⋅⋅ https://github.com/MicrobitPolska/FunWithMicrobit
Pojęcia kluczowe:
→ instrukcja warunkowa → przycisk → pętla zdarzeń → komentarz → wartość logiczna → funkcja
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład,
⋅⋅ dyskusja,
⋅⋅ ćwiczenia praktyczne przy komputerze,
⋅⋅ prezentowanie efektów pracy.
Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane
i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu
problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów,
w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych,
listy kroków;

3) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze wartości logicznych, liczb naturalnych (system binarny), znaków (kody
ASCII) i tekstów;
4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych
dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice;
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
4) zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygotowuje wydruki;
5) wyszukuje w sieci informacje potrzebne do realizacji
wykonywanego zadania, stosując złożone postaci zapytań i
korzysta z zaawansowanych możliwości wyszukiwarek.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
2) rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń do
tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, dźwięków,
filmów i animacji;
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (10 min.)
Nauczyciel pyta uczniów, czy spotkali się z pojęciem instrukcji warunkowej w programowaniu? Jeśli nauczyciel
zrealizował z uczniami lekcje 1-4, przypomina zakres lekcji dotyczącej instrukcji warunowej.
Jeżeli uczniowie nie potrafią wytłumaczyć działania instrukcji warunkowej lub mają z tym problemy, nauczyciel
wyjaśnia pojęcie oraz stara się je zobrazować na łatwo przystępnych przykładach (np. zwrotnica kolejowa decydująca o tym, którym torem pojedzie pociąg).
Następnie nauczyciel pyta, jakie urządzenia w domu zawierają mechaniczne przyciski (np. klawiatura, pralka,
konsole, pilot do telewizora, kontroler do gier) w przeciwieństwie do interfejsów dotykowych (np. w martfonach) i przeprowadza dyskusję na temat zalet jednych i drugich.
W dalszej kolejności pokazuje, gdzie znajdują się programowalne przyciski A i B na Micro:bicie (w przeciwieństwie do nieprogramowalnych jak przycisk Reset ). Potem przedstawia koncepcję pętli zdarzeń i tego, jak ją
wykorzystać do obsługi naciśniętych przycisków urządzenia.

Część zasadnicza (30 min.)
Napiszemy program, który po naciśnięciu przycisków będzie zmieniać obrazki na wyświetlaczu. Nauczyciel
prosi uczniów, aby zastanowili się, jakie obrazki chcą wyświetlać.
Dla niezdecydowanych osób, możemy zaproponować obrazki ze zwierzętami (np. Image.RABBIT, Image.
COW, Image.DUCK itp.).
Tworzymy pętlę nieskończoną, w której będziemy obsługiwać zdarzenia związane z przyciskami.

Przedstawiamy uczniom wbudowane obiekty: button_a oraz button_b, będące reprezentacją fizycznych
przycisków A i B na urządzeniu. Każdy z obiektów posiada metody (funkcje wywoływane na rzecz obiektu):
•

is_pressed() - zwraca wartość True, jeżeli przycisk jest wciśnięty dokładnie w momencie wywołania metody; False w przeciwnym wypadku, czyli gdy przycisk dokładnie w tym momencie nie jest wciśnięty. Metoda ta najlepiej sprawdza się w sytuacji, gdy chcemy sprawdzić, czy przycisk jest przytrzymywany czy nie.

•

was_pressed() - zwraca wartość True lub False, aby wskazać, czy przycisk był wciśnięty od momentu
rozpoczęcia działaniu programu lub ostatniego wywołania tej metody. Różnica w stosunku do is_pressed() polega na tym, że was_pressed() może zwrócić True, gdy w danym momencie nie jest wciśnięty
przycisk - wystarczy, że był wciśnięty wcześniej. Metoda ta najlepiej sprawdza się w sytuacji, gdy chcemy
sprawdzić, czy przynajmniej jeden raz przycisk został wciśnięty.

•

get_presses() - zwraca liczbę naciśnięć przycisku do momentu wywołania tej metody; następne wywołanie zwraca liczbę naciśnięć przycisku od momentu jej ostatniego wywołania. Metoda ta najlepiej sprawdza
się w przypadku, gdy interesuje nas dokładna liczba jego naciśnięć (na przykład w zależności od liczby
naciśnięć uruchamiamy inną opcję).
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True i False w Pythonie to wartości logiczne zwracane najczęściej przez funkcje lub w wyniku porównań i są
one używane w pętlach i instrukcjach warunkowych.
Za pomocą instrukcji warunkowej (if), sprawdzamy czy przycisk A (button_a) został wciśnięty i wyświetlamy
(display.show) wybrany przez nas obrazek (Image.RABBIT):

Uczniowie powinni zfleszować swój kod na urządzenie, następnie poeksperymentować z naciskaniem przycisków oraz obserwować działanie programu.
Działanie instrukcji warunkowej if w najprostszej postaci ilustruje poniższy schemat blokowy. W przypadku
spełnienia warunku wykonujemy pewien blok operacji (na schemacie A ), po czym przechodzimy do wykonania
dalszej części programu. Gdy warunek nie jest spełniony, wykonanie programu przechodzi do dalszej części
programu.

Odpowiadający kod w języku Python:

Wyświetlanie jednego obrazka szybko się nudzi, dlatego lekko zmodyfikujemy nasz program. Teraz jeden
obrazek będzie wyświetlać się przy naciśniętym przycisku, a drugi bez wciśniętego przycisku. Do tego celu
wykorzystamy słowo kluczowe else (oznacza «w przeciwnym wypadku»), rozbudowując naszą instrukcję warunkową o tę możliwość:

Jeszcze raz fleszujemy kod na urządzenie. Prosimy uczniów, aby opisali co zmieniło się w działaniu programu.
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Działanie instrukcji warunkowej if z else można przedstawić na poniższym schemacie blokowym. W przypadku spełnienia warunku, wykonujemy pewien blok operacji A, po czym przechodzimy do wykonania dalszej
części programu. Gdy warunek nie jest spełniony, wykonujemy pewien blok operacji B, po czym przechodzimy
do wykonania dalszej części programu.

Odpowiadający kod w języku Python:

W dotychczasowych programach przycisk B nie został wykorzystany, dlatego dodamy jego obsługę. Wyświetlimy za jego pomocą inny obrazek:

Nauczyciel zwraca uczniom uwagę, że linie rozpoczęte znakiem # to komentarze, których nasz program nie
wykonuje i służą one do umieszczania informacji pomocnych dla programisty. Inaczej mówiąc jest to taka dokumentacja programu w jego kodzie.
Działanie instrukcji warunkowej if-elif-else można przedstawić na poniższym schemacie blokowym. W
przypadku spełnienia pierwszego warunku, wykonujemy pewien blok operacji A, po czym przechodzimy do
wykonania dalszej części programu (nie sprawdzamy już warunku drugiego). Gdy pierwszy warunek nie jest
spełniony, sprawdzamy warunek drugi. Jeśli jest on spełniony, wykonujemy pewien blok operacji B, po czym
przechodzimy do wykonania dalszej części programu.
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Odpowiadający kod w języku Python:

Liczbę warunków możemy zwiększać dodając kolejne elif.

Warto pamiętać, że else jest zawsze opcjonalny. To znaczy, że jeśli nie chcemy wykonywać operacji w przypadku gdy żaden z warunków nie jest spełniony, po prostu pomijamy else.

Podsumowanie (5 min.)
W ramach podsumowania nauczyciel dyskutuje z uczniami na temat zrealizowanych rozwiązań i wspólnie
zastanawiają się, jak można by wykorzystać nabytą w czasie zajęć wiedzę przy realizacji potencjalnych pomysłów własnych.
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Lekcja 8:
Micro:bit - listy
W ramach zajęć uczniowie zapoznają się z kontenerowym typem danych - listą.
Zgłębią zasady poprawnego odwoływania się do elementów listy poprzez indeksowanie. Zdobytą wiedzę wykorzystają do stworzenia programu - przewijanej listy
obrazków sterowanej przyciskami.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
⋅⋅ Znać pojęcia: lista, indeks, inkrementacja, dekrementacja
⋅⋅ Wiedzieć, jake zastosowanie w języku Python ma lista
⋅⋅ Umieć definiować listę i odwoływać się do jej elementów
⋅⋅ Znać asady poprawnego indeksowania, określania długości
listy i wiedzieć, jaki indeks mają element pierwszy i ostatni,
⋅⋅ Potrafić stworzyć zmienną przechowującą wartości liczbowe.
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ http://microbit.org/
⋅⋅ https://bbcmicrobitmicropython.readthedocs.io/
⋅⋅ https://github.com/MicrobitPolska/FunWithMicrobit
Pojęcia kluczowe:
→ lista → indeks → inkrementacja → dekrementacja
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład,
⋅⋅ dyskusja,
⋅⋅ ćwiczenia praktyczne przy komputerze,
⋅⋅ szukanie rozwiązań na postawiony problem
⋅⋅ prezentowanie efektów pracy.
Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane
i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu
problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów,
w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych,
listy kroków;

3) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze wartości logicznych, liczb naturalnych (system binarny), znaków (kody
ASCII) i tekstów;
4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych
dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice;
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
4) zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygotowuje wydruki;
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
2) rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń do
tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, dźwięków,
filmów i animacji;
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (10 min.)
Uczniowie przypominają sobie, co robiliśmy na ostatniej lekcji i co z niej pamiętają.
Następnie nauczyciel przedstawia koncepcję listy w programowaniu na przykładzie np. listy zakupów.

Prosimy uczniów, aby wymyślili własną listę określonych elementów. Pomysł możnaprzedstawić na forum
klasy.

Część zasadnicza (30 min.)
Stworzymy listę obrazków przewijaną za pomocą przycisków. Pierwszym krokiem będzie więc zdefiniowanie
listy z obrazkami, na przykład takiej, jak poniżej:

W języku Python do definiowania list używamy nawiasów kwadratowych [ ], a poszczególne jej elementy oddzielamy znakiem przecinka.
Do poszczególnych elementów listy, możemy odwoływać się za pomocą indeksu (liczby). Należy zwrócić uwagę na to, że elementy listy (tak jak w wielu innych językach programowania) liczymy od 0.
Przykładowo, aby dostać się do pierwszego elementu listy image_list, możemy użyć kawałka kodu podanego
poniżej:

Możemy wyświetlić ten obrazek na naszym Micro:bicie:

Zachęcamy uczniów, aby zmieniali wyświetlany element, modyfikując indeks. Docelowo chcemy jednak. by
indeks mógł zmieniać się w czasie wykonywania programu. W tym celu zdefiniujmy zmienną, która będzie
przechowywała indeks obrazka z listy.

Teraz jesteśmy w stanie zmodyfikować nasz indeks w sposób dynamiczny z poziomu programu. W kodzie wykorzystamy wyrażenie index += 1, które jest skrótową formą zapisu index = index + 1. Operację zwiększenia
wartości zmiennej o jeden nazywamy inkrementacją. Poniższy kod uczniowie uzupełniają zgodnie ze wskazówkami w komentarzach.
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Przykładowe rozwiązanie:

Uczniowie testują program i muszą odpowiedzieć na pytanie, co dzieje się w momencie naciśnięcia przycisku
na ostatnim elemencie listy. Po tej części nauczyciel komentuje przyczynę występującego błędu i proponuje
rozwiązanie poprzez zerowanie indeksu w momencie, gdy indeks przekroczy liczbę elementów w liście. Zerowanie to powrót do pierwszego elementu listy, co umożliwia nam jej przewijanie cykliczne w nieskończoność.
Ponadto wykorzystamy funkcję len(), która umożliwia sprawdzenie długości listy. Zwróćmy uczniom uwagę, że
indeks ostatniego elementu listy to jej długość minus jeden.

Teraz program nie zgłasza żadnych błędów, więc można pokusić się o dodanie przewijania listy obrazków w
drugą stronę z wykorzystaniem przycisku A. W kolejnej wersji programu zastosujemy analogiczny do inkrementacji zapis index -= 1, który jest skrótowa formą zapisu index = index - 1. Operację zmniejszenia wartości
zmiennej o jeden nazywamy dekrementacją. Poniższy kod uczniowie uzupełniają zgodnie ze wskazówkami w
komentarzach.
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Przykładowe rozwiązanie:

W powyższym kodzie, analogicznie jak w przypadku przewijania w prawo, musimy uważać na indeks, by nie
zmniejszyć go zbyt bardzo. Dlatego, gdy tylko osiąga wartość -1, zmieniamy go na indeks ostatniego elementu
listy. Daje nam to w rezultacie możliwość cyklicznego przewijania listy w lewo w nieskończoność.
Ponieważ możemy przewijać w obie strony, zbędne jest modyfikowanie indeksu przy przekroczeniu jego krańcowych wartości (-1, len()). Prosimy więc uczniów o zmodyfikowanie programu tak, by w momencie dojścia
do krańcowego elementu indeks nie zmieniał się przy próbie przekroczenia zakresu. Poniżej przykładowe
rozwiązanie tego zadania:

Podsumowanie (5 min.)
Na końcu lekcji z uczniami krótko omawiamy poznane zagadnienia i zastanawiamy się, w jakich jeszcze innych
sytuacjach może znaleźć zastosowanie lista.
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Lekcja 9:
Micro:bit
brzęczyk
Bzzzzz! Tym razem uczniowie zapoznają się z zewnętrznym elementem elektronicznym płytki Micro:bit – brzęczykiem (buzzer piezoelektryczny). Na przykładzie
tego komponentu nauczą się podłączać elementy elektroniczne do płytki oraz obsługiwać je z poziomu programów. Poza tym wrócą do tematu omawianego podczas wstępnych lekcji: operatory logiczne and, or oraz not. Wiedzę wykorzystają do
stworzenia programu sterującego tempem wydawanego przez brzęczyk dźwięku.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
⋅⋅ Znać pojęcia: brzęczyk, przewód krokodylkowy, pin, masa,
generowanie wartości pseudolosowych, operator logiczny,
wartość logiczna
⋅⋅ Znać podstawowe zasady poprawnego podłączania elementów elektrycznych do płytki Micro:bit
⋅⋅ Umieć wydawać dźwięki z wykorzystaniem brzęczyka
⋅⋅ Potrafić generować wartości pseudolosowe przy pomocy
modułu random
⋅⋅ Rozumieć różnicę i działanie operatorów logicznych and, or i
⋅⋅ not.
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ http://microbit.org/
⋅⋅ https://bbcmicrobitmicropython.readthedocs.io/
⋅⋅ https://github.com/MicrobitPolska/FunWithMicrobit
Pojęcia kluczowe:
→ brzęczyk → przewód krokodylkowy → pin → masa →
generowanie wartości pseudolosowych → operator logiczny →
wartość logiczna
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład,
⋅⋅ dyskusja,
⋅⋅ ćwiczenia praktyczne przy komputerze,
⋅⋅ szukanie rozwiązań na postawiony problem
⋅⋅ prezentowanie efektów pracy.
Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane
i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu
problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów,
w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych,
listy kroków;
3) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze wartości logicznych, liczb naturalnych (system binarny), znaków (kody
ASCII) i tekstów;
4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych
dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice;
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
4) zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygotowuje wydruki;
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
2) rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń do
tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, dźwięków,
filmów i animacji;
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (10 min.)
Nauczyciel przypomina uczniom zagadnienia związane z pętlą i instrukcją warunkową, które będą wykorzystywane w ramach aktualnych zajęć. Opowiada o złączach z Micro:bita i zasadach bezpiecznego podłączania elementów elektronicznych. Następnie prezentuje element typu buzzer i omawia jego funkcję, zwracając
uwagę, że nie można go dowolnie podłączać. Pyta uczniów, w jaki sposób można wykorzystywać sygnały
dźwiękowe.

Część zasadnicza (30 min.)
Uczniowie podłączają do swoich wyłączonych Micro:bitów brzęczyk z wykorzystaniem dwóch przewodów
ze złączem krokodylkowym. W zależności od typu buzzera należy zwrócić uwagę, jak jest on podłączany do
płytki.
W przypadku buzzera z przewodami czarnym i czerwonym: czarny podłączamy do przewodu podłączonego
do złącza GND na Micro:bitcie (masa), a czerwony do przewodu połączonego ze złączem 0 na Micro:bitcie
(PIN 0).

W przypadku buzzera z pinami dłuższym i krótszym: krótszy podłączamy przewodem do GND, a dłuższy przewodem do 0 na Micro:bitcie.
W zależności od posiadanego brzęczyka, jeśli nie reaguje na zmiany stanu na PINie po wywoływaniu metody
write_digital na pin0, należy zastosować prostą podmianę w poniższych programach (w takim przypadku
należy też zaimportować moduł music):
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Na początek stworzymy najprostszy program, wydający pojedynczy sygnał dźwiękowy oczasie trwania 1 s.

Metoda write_digital() wywołana na pin0 pozwala ustawić stan pinu 0 na wysoki, co wiąże się z powstaniem
różnicy napięć i przepływem prądu przez element podłączony do pinu (w przypadku brzęczyka wydanie dźwięku). Metodę możemy wywoływać również dla pin1 oraz pin2.
Następnym zadaniem będzie generowanie więcej niż pojedynczego sygnału dźwiękowego. W tym celu skorzystamy z pętli:

Czas trwania pierwszej funkcji sleep decyduje o długości trwania dźwięku, a drugiej - o przerwie między kolejnymi dźwiękami.
Jeżeli chcemy, by nasze programy korzystały z losowości, możemy skorzystać z biblioteki random . Funkcja randint() pozwoli nam wylosować liczby, które następnie wykorzystamy do określenia długości przerw w
milisekundach między dźwiękami. Przyjmuje ona dwie wartości, które definiują zakres, z którego wylosowana
zostanie liczba całkowita.

Kolejny program, jaki stworzymy w ramach tej lekcji, posłuży nam do sterowania tempem dźwięku. Do tego
celu wykorzystamy wiedzę z poprzednich zajęć związaną z obsługą przycisków.
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W powyższym programie wykorzystujemy konstrukcję logiczną and w wyrażeniu sprawdzanym przez instrukcję warunkową if. W języku Python możemy stosować trzy operatory logiczne: and, or oraz not. Działają one
tak, jak w innych językach programowania:
•

and (operator logiczny “i”) przyjmuje wartość prawdy, tylko gdy oba argumenty są prawdą,

•

or (operator logiczny “lub”) przyjmuje wartość prawdy, gdy przynajmniej jeden z argumentów jest prawdą,

•

operator not (logiczne “nie”) jest jednoargumentowy i neguje wartość logiczną (prawda staje się fałszem, a
fałsz prawdą).

W linii 6 sprawdzamy jednocześnie, czy przycisk A był wciśnięty i czy wartość zmiennej delay jest większa od
100. Kod w linii 7 zostanie wykonany tylko wtedy, gdy oba warunki są spełnione. Analogicznie sytuacja ma się
w przypadku linii 8 i 9.
Bardzo ambitni uczniowie, którzy szybko poradzili sobie z poprzednimi przykładami, mogą spróbować wymyślić swój własny program. Jeżeli brak im konkretnych pomysłów, sugerujemy napisanie programu realizującego
funkcję metronomu. Przykładowy kod takiego programu.

Podsumowanie (5 min.)
Na końcu lekcji uczniowie prezentują swoje programy nauczycielowi.

Alternatywy
Do pinów Micro:bita poza brzęczykiem możemy podłączać również inne elementy elektroniczne. Przykładowo
do Micro:bita można podłączyć na podobnej zasadzie między innymi:
•

Czujnik wilgotności

•

Czujnik odległości

•

Serwomechanizm

•

Diody

•

Zewnętrzne przyciski

Uwaga! Część z elementów może wymagać podłączenia dodatkowego rezystora.
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Lekcja 10:
Micro:bit - akcelerometr
Czy Micro:bit może rozpoznawać gesty? Tak! Przekonamy się o tym, zapoznając się
z podstawową obsługą akcelerometru (wykrywanie gestów). W ramach zajęć stworzymy program wyświetlający prostą animację pulsującego serca, z możliwością
zmiany tempa pulsu za pomocą gestów.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
⋅⋅ Znać pojęcia: akcelerometr, gest
⋅⋅ Wiedzieć, jakie zastosowania ma akcelerometr
⋅⋅ Potrafić odczytywać gesty przy użyciu akcelerometru.
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ http://microbit.org/
⋅⋅ https://bbcmicrobitmicropython.readthedocs.io/
⋅⋅ https://github.com/MicrobitPolska/FunWithMicrobit
Pojęcia kluczowe:
→ akcelerometr → gest → operator 'not'
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład,
⋅⋅ dyskusja,
⋅⋅ ćwiczenia praktyczne przy komputerze,
⋅⋅ szukanie rozwiązań na postawiony problem
⋅⋅ prezentowanie efektów pracy.
Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane
i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu
problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów,
w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych,
listy kroków;
3) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze wartości logicznych, liczb naturalnych (system binarny), znaków (kody
ASCII) i tekstów;
4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;

5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych
dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice;
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
4) zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygotowuje wydruki;
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
2) rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń do
tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, dźwięków,
filmów i animacji;
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (10 min.)
Na początku zajęć nauczyciel przypomina, jakie funkcje były wykorzystywane do obsługi wyświetlacza. Następnie przechodzi do omówienia nowe elektronicznego elementu - akcelerometru - i jego zastosowania.
Pytamy uczniów, jakie znają urządzenia zawierające akcelerometr (telefon komórkowy, tablet, smartwatch).

Część zasadnicza (30 min.)
Pierwszy program, który stworzymy w ramach zajęć będzie wykorzystywał gest obrotu płytki Micro:bit w prawo. W momencie gdy obrócimy płytkę w prawo, wyświetlacz pokaże nam strzałkę w prawo, w przeciwnym
razie - nie wyświetli nic.

Teraz uczniowie powinni spróbować rozbudować program tak, aby obsługiwał również gest obrotu w lewo.
Wyświetlacz w momencie obrotu w lewo wyświetli strzałkę w lewo.

Rozwiązanie:
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Kolejnym programem, który zbudujemy w ramach lekcji będzie pulsujące na wyświetlaczu serce ze sterowaniem prędkością pulsowania poprzez odchylanie płytki w lewo i prawo.

W naszym programie chcemy, by opóźnienie było nie mniejsze niż 50 ms i nie większe niż 550 ms. W tym celu
w instrukcji warunkowej sprawdzamy nie tylko, czy dany gest został wykonany, ale również czy opóźnienie
znajduje się w pożądanym przez nas zakresie. Jeśli oba warunki są spełnione (operator and), to odpowiednio
zwiększamy lub zmniejszamy opóźnienie.
Kolejny program jest ulepszeniem poprzedniego. Jedyną zmianą jest dodanie dodatkowej instrukcji warunkowej, która pozwoli nam zlikwidować dwa wywołania funkcji sleep do jednego.

W linii 17 tworzymy zmienną pomocniczą small, która posłuży nam do przełączania obrazka po każdym
obiegu pętli. Korzystając z operatora not zmieniamy jej wartość pomiędzy wartościami logicznymi True i False
(prawda i fałsz) w kolejnych obiegach pętli. W rezultacie w zależności, czy obieg pętli jest parzysty, czy nieparzysty, ustawiamy określony obrazek dużego lub małego serca.

Podsumowanie (10 min.)
W ramach podsumowania nauczyciel proponuje dyskusję z uczniami na temat zrealizowanych rozwiązań i
zachęca ich do zapoznania się z innymi gestami obsługiwanymi przez płytkę Micro:bit.
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Lekcja 11:
Micro:bit - radio
Podczas tej lekcji uczniowie zapoznają się z modułem radio Micro:bita. Dowiedzą
się, jak wysyłać i odbierać dane oraz jakie konstrukcje stosować przy tych operacjach. Zdobytą wiedzę wykorzystają do stworzenia programu - czatu obrazkowego
pomiędzy dwoma płytkami.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
⋅⋅ Znać pojęcia: radio, kanał radiowy, konfiguracja, transmisja
danych
⋅⋅ Wiedzieć, jakie zastosowania ma moduł radio
⋅⋅ Umieć konwertować typy danych
⋅⋅ Znać podstawowe funkcje biblioteki radio
⋅⋅ Potrafić przesyłać i odbierać dane za pomocą fal radiowych
na płytce Micro:bit w języku Python
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ http://microbit.org/
⋅⋅ https://bbcmicrobitmicropython.readthedocs.io/
⋅⋅ https://github.com/MicrobitPolska/FunWithMicrobit
Pojęcia kluczowe:
→ radio → kanał radiowy → konfiguracja → transmisja danych
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład,
⋅⋅ dyskusja,
⋅⋅ ćwiczenia praktyczne przy komputerze,
⋅⋅ szukanie rozwiązań na postawiony problem
⋅⋅ prezentowanie efektów pracy.
Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane
i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu
problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów,
w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych,
listy kroków;

3) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze wartości logicznych, liczb naturalnych (system binarny), znaków (kody
ASCII) i tekstów;
4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych
dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice;
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
4) zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygotowuje wydruki;
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
2) rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń do
tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, dźwięków,
filmów i animacji;
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (5 min.)
Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat komunikacji bezprzewodowej. Pytam, jakie urządzenia odbierają
informacje bezprzewodowo (np. radio FM), jakie wysyłają (nadajnik radiowy, satelitarny), a jakie wykonują obie
te czynności (router bezprzewodowy, CB-radio, telefon komórkowy).

Część zasadnicza (35 min.)
Działanie programu będzie polegało na wysyłaniu tekstu, liczb lub obrazków z pierwszego urządzenia, a następnie odebraniu i wyświetleniu na drugim urządzeniu. Uczniowie powinni dobrać się w grupy i ustalić, która z
nich będzie nadawać, a która odbierać sygnały.
Do tego celu skorzystamy z modułu radio i podstawowych funkcji jakie nam oferuje. W kodzie programu skorzystamy z następujących funkcji:
•

on() - włącza radio na urządzeniu (komponent zwiększa zużycie prądu na płytce Micro:bit i wykorzystuje
dodatkową pamięć);

•

off() - wyłącza radio na urządzeniu (zmniejsza zużycie prądu i zwalnia pamięć);

•

config() - konfiguruje parametry radia/transmisji (np. kanały);

•

send() - wysyła wiadomość w postaci ciągu znaków;

•

receive() - odbiera wiadomość w postaci ciągu znaków.

Nauczyciel powinien przydzielić każdej grupie unikatowy kanał (liczba z zakresu 0-83) w celu uniknięcia konfliktów w transmisji danych pomiędzy grupami. Do skonfigurowania kanału należy użyć funkcji radio.config() z
argumentem channel.
Zaczynamy od prostego przykładu, tak aby zapoznać się z działaniem modułu radio - przesyłanie tekstu z
jednego urządzenia i odbiór oraz wyświetlenie tekstu na drugim. Kod nadajnika będzie prezentował się następująco:

Większość programu to realizacja pętli w ramach której cały czas wysyłamy napis Hello!
Z kolei kod odbiornika będzie wygląda następująco:
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Tutaj podobnie program będzie realizował przez cały czas pętlę, która będzie odbierała tekst. Jeśli odbiór
tekstu się powiedzie zostanie on wyświetlony z wykorzystaniem metody scroll z modułu display. Cała komunikacja pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem w powyższych przykładach odbywa się na kanale pierwszym.
W kolejnym przykładzie będziemy wybierać liczby z wykorzystaniem przycisku i przesyłać je na drugie urządzenie. W tym celu będziemy konwertować je do postaci tekstu. Poniżej znajduje się kod nadajnika:

Głównym elementem programu jest pętla, w której obsługujemy zdarzenia naciśnięcia przycisków A i B. Przycisk A służy do wyboru liczby, natomiast przycisk B służy do wysłania jej na drugie urządzenie. Zastosowana
metoda radio.send() przyjmuje typ danych str (ciąg znaków), dlatego musimy wcześniej przekonwertować
naszą liczbę na ten typ, używając do tego funkcji str().
Kod odbiornika prezentuje się następująco:

Podobnie jak w przypadku nadajnika główna część programu opiera się o pętle, w której cały czas próbujemy
odbierać dane. Jeśli żadne dane nie zostały wysłane przez nadajnik, zmienna number przyjmuje wartość pustą None. Natomiast w momencie pojawienia się danych wyrażenie w instrukcji warunkowej if staje się prawdą i w efekcie na wyświetlaczu pokazuje się przesłana liczba.
Po udanym przetestowaniu wcześniejszych wersji programów przechodzimy do kolejnego etapu, w ramach
którego będziemy wysyłać obrazki zamiast liczb. Do tego celu wykorzystamy między innymi poznaną na jednej
z wcześniejszych lekcji listę obrazków. Poniżej znajduje się kod nadajnika:
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Tutaj podobnie program będzie realizował przez cały czas pętlę, która będzie odbierała tekst. Jeśli odbiór
tekstu się powiedzie zostanie on wyświetlony z wykorzystaniem metody scroll z modułu display. Cała komunikacja pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem w powyższych przykładach odbywa się na kanale pierwszym.
W kolejnym przykładzie będziemy wybierać liczby z wykorzystaniem przycisku i przesyłać je na drugie urządzenie. W tym celu będziemy konwertować je do postaci tekstu. Poniżej znajduje się kod nadajnika:

Przy początkowej konfiguracji radia musimy zwiększyć maksymalną długość pojedynczej wiadomości w bajtach, aby móc wysyłać obrazki. W tym celu w funkcji radio.config() ustawiamy parametr length.
Funkcja repr() konwertuje obiekt obrazka do ciągu znakowego. Przykładowo dla Image.HAPPY ciąg ten prezentuje się w następujący sposób: "Image('00000:09090:00000:90009:09990:')"
Taka konwersja jest konieczna, żeby można było skorzystać z funkcji send().
Modyfikujemy też nieznacznie kod odbiornika w porównaniu z poprzednią wersją:

Otrzymując obrazek w postaci ciągu znakowego po stronie odbiornika, konwertujemy go ponownie na obiekt
typu Image przy pomocy funkcji eval().

Podsumowanie (5 min.)
Pod koniec lekcji nauczyciel dyskutuje z uczniami, co było najtrudniejszym elementem zrealizowanych programów i komunikacji z użyciem modułu radio. Uczniowie prezentują efekty swojej pracy.
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Alternatywa
Bardziej skomplikowana wersja programu zawiera połączony kod nadajnika i odbiornika, w wyniku czego
otrzymujemy prosty czat obrazkowy (dwukierunkowa komunikacja).

Istotnym dodatkiem powyższego programu, jest zmienna recv_mode , która określa czy urządzenie w danej
chwili pełni rolę nadajnika lub odbiornika. Urządzenia na przemian zamieniają się rolami - w efekcie czat odbywa się w trybie turowym. Otrzymany obrazek znika po 2.5 sekundy na odbiorniku, który staje się nadajnikiem i
umożliwia wybranie z przewijanej listy wysyłanego obrazka.
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Lekcja 12:
Micro:bit - kod Morse'a
z radiem i brzęczykiem
W oparciu o zdobytą wcześniej wiedzę, uczniowie zrealizują dwa programy - nadajnika i odbiornika sygnałów w kodzie Morse’a. Ponadto zapoznają się i zastosują
w praktyce kolejny rodzaj pętli: pętlę for, którą użyją w programie odtwarzającym
sygnały dźwiękowe.
Cele lekcji:
Uczeń powinien:
⋅⋅ Znać pojęcia: alfabet Morse'a, radio, brzęczyk, format danych, pętla for
⋅⋅ Wiedzieć, jakie zastosowania ma pętla for w jzyku Python i
jak jej użyć
⋅⋅ Potrafi definiować prosty format wymiany danych
Materiały pomocnicze:
⋅⋅ http://microbit.org/
⋅⋅ https://bbcmicrobitmicropython.readthedocs.io/
⋅⋅ https://github.com/MicrobitPolska/FunWithMicrobit
Pojęcia kluczowe:
→ alfabet Morse'a → radio → brzęczyk → format danych
→ pętla for
Czas realizacji: 45 min.
Metody pracy:
⋅⋅ wykład,
⋅⋅ dyskusja,
⋅⋅ ćwiczenia praktyczne przy komputerze,
⋅⋅ szukanie rozwiązań na postawiony problem
⋅⋅ burza mózgów.
Treści programowe:
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:
1) formułuje problem w postaci specyfikacji (czyli opisuje dane
i wyniki) i wyróżnia kroki w algorytmicznym rozwiązywaniu
problemów. Stosuje różne sposoby przedstawiania algorytmów,
w tym w języku naturalnym, w postaci schematów blokowych,

listy kroków;
3) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze wartości logicznych, liczb naturalnych (system binarny), znaków (kody
ASCII) i tekstów;
4) rozwija znajomość algorytmów i wykonuje eksperymenty z
algorytmami, korzystając z pomocy dydaktycznych lub dostępnego oprogramowania do demonstracji działania algorytmów;
5) prezentuje przykłady zastosowań informatyki w innych
dziedzinach, w zakresie pojęć, obiektów oraz algorytmów.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe,
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice;
2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
4) zapisuje efekty swojej pracy w różnych formatach i przygotowuje wydruki;
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń:
2) rozwija umiejętności korzystania z różnych urządzeń do
tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, dźwięków,
filmów i animacji;
3) poprawnie posługuje się terminologią związaną z informatyką
i technologią.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
1) bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się, projektuje, tworzy i
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (10 min.)
Ukończenie tej lekcji wymaga znajomości działania alfabetu Morse’a - nauczyciel pyta uczniów, czy kiedykolwiek się z nim zetknęli. Jeżeli nie, krótko przedstawia genezę kodu oraz jego podstawowe zasady i zastosowania. Powinniśmy również przypomnieć uczniom informacje związane z obsługą brzęczyka oraz radia na płytce
Micro:bit.
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, w połowie grup płytka Micro:bit będzie służyć jako nadajnik, a w drugiej
połowie - jako odbiornik.
W zależności od posiadanego brzęczyka, jeśli ten nie reaguje na zmiany stanu na PINie po wywoływaniu metody write_digital na pin0, należy zastosować prostą podmianę w poniższych programach, wg wzoru:

W takim przypadku należy też zaimportować moduł music.

Część zasadnicza (30 min.)
Pierwsza wersja programu:
W tej wersji programu nadajnik po naciśnięciu przycisku będzie wysyłał poprzez radio sygnał SOS, odbiornik
odbierze ten sygnał i za pomocą brzęczyka przedstawi go w postaci alfabetu Morse’a.
Zanim uczniowie zabiorą się do pisania kodu, muszą wspólnie wymyślić format danych, za pomocą którego
będą przekazywać sygnały między płytkami. W alfabecie Morse’a występują tylko dwa sygnały: krótki i długi.
Zadanie uczniów polega więc na tym, aby w jakiś sposób rozróżnić te sygnały między sobą.
Przykładowy format, jaki możemy zaproponować będzie składać się wyłącznie z zer i jedynek. Przyjmujemy,
że cyfra 0 będzie oznaczać sygnał krótki, a 1 - sygnał długi. Nasz przykładowy kod podczas tej lekcji będzie
korzystał z tej konwencji.
Kod nadajnika:

W poleceniu radio.send() zapisujemy sygnał SOS zgodnie z formatem, jaki przyjęliśmy do komunikacji pomiędzy płytkami. Litera S w alfabecie Morse’a składa się z trzech krótkich sygnałów, natomiast litera O z trzech
długich sygnałów.
Teraz zajmiemy się napisaniem kodu dla odbiornika, który będzie odtwarzał dowolny, przesłany ciąg zer i jedynek, na brzęczyku. Otrzymany program posłuży nam również później, gdy rozbudujemy kod nadajnika.
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W programie pojawia się nowy rodzaj pętli - for. Pętla for w Pythonie jest wykorzystywana do wykonywania
kolejnych kroków na elementach niektórych typów (np. list), ciągów znakowych lub specjalnych rodzajach
funkcji określanych generatorami (np. range()).
Przykładowo, by wykonać pętlę określoną liczbę razy (w poniższym przykładzie 5), napiszemy:

Gdy będziemy chcieli w kolejnych krokach pętli uzyskiwać poszczególne znaki z ciągu znakowego, napiszemy:

W kodzie odbiornika w pętli for signal in code zmienna signal będzie przyjmowała kolejne znaki z ciągu
code. Przy pomocy instrukcji warunkowych sprawdzamy otrzymany komunikat znak po znaku i w zależności
od niego odtwarzamy krótki lub długi sygnał dźwiękowy. Dodatkowo dla wygody definiujemy zmienną unit,
która przechowuje czas trwania pojedynczego, krótkiego sygnału. W alfabecie Morse’a długi sygnał powinien
być trzykrotnie dłuższy (3*unit) od sygnału krótkiego (unit). Z kolei przerwa między sygnałami trwa dokładnie
ten sam okres czasu, co sygnał krótki.
Finalnie zmieniamy program nadajnika, który zamiast jednego konkretnego sygnału SOS, będzie umożliwiał
wybór litery alfabetu przyciskiem A, a następnie umożliwiał jej przesłania po naciśnięciu przycisku B odpowiadającym jej kodem Morse’a:
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Zmienna letters przechowuje dwadzieścia sześć liter alfabetu. Z kolei lista morse_code zawiera odpowiadające im kombinacje sygnałów według alfabetu Morse’a w wybranym przez nas wcześniej formacie danych.

Podsumowanie (5 min.)
Na koniec zajęć nauczyciel inicjuje dyskusję na temat ograniczeń zrealizowanych w ramach zajęć programów
(np. wysyłanie tylko jednej litery). Uczniowie wspólnie zastanawiają się, jak można by było rozbudować istniejący kod.

Alternatywy
Alternatywnym projektem, jaki możemy stworzyć używając poznanych do tej pory funkcji oraz elementów, jest
zdalnie kontrolowany odtwarzacz muzyczny. Jedna z płytek pełnić będzie rolę odtwarzacza, do którego podłączony jest brzęczyk. Druga natomiast obejmie funkcję pilota zdalnego sterowania radiowo. Najlepiej będzie
zacząć od napisania kodu pilota, gdyż nie jest on bardzo skomplikowany.
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Nasz pilot ma dwie funkcje obsługiwane przyciskami A i B. Przycisk A pełni funkcję Play/Stop tzn. służy do
odtwarzania i zatrzymywania muzyki, natomiast przycisk B pozwala zmieniać odtwarzaną melodię. W zależności, który przycisk zostanie naciśnięty, pilot wyśle poprzez radio odpowiadający jego funkcji ciąg znaków play/
stop lub next.
Na drugim urządzeniu, które pełni rolę odtwarzacza, będą realizowane następujące zadania: odbiór sygnału z
pilota i odpowiednie działanie w zależności, jaki sygnał został przesłany. Ponadto urządzenie wyświetla numer
aktualnie wybranej melodii (niezależnie, czy jest w danej chwili odtwarzana czy nie). Melodie są odtwarzane z
wykorzystaniem modułu music.

W powyższym kodzie wykorzystywane są cztery zmienne. Są to:
•

songs - lista z melodyjkami

•

song_number - indeks aktualnej melodyjki z listy

•

play - przyjmuje wartość True lub False odpowiadającą stanowi urządzenia - odtwarzanie lub nie melodii

•

incoming_data - przechowuje odebrany sygnał z pilota (początkowo przyjmuje wartość next po to, by po
uruchomieniu została wywołana funkcja display i wybrana pierwsza pozycja z listy)

Kod odtwarzacza można też zmodyfikować i zamiast funkcji stop realizować funkcję pauzy (wznawianie odtwarzania melodyjki od momentu zatrzymania). Tego typu zadanie można zadać uczniom szczególnie uzdolnionym.
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Materiały dodatkowe:
Ściągawka - przydatne funkcje
W tym dokumencie znajduje się zbiór wszystkich używanych podczas zajęć funkcji
oraz elementów - wraz z krótkimi opisami ich działania.

Przygotowania przed zajęciami:
1. Oprogramowanie - instalacja na wszystkich komputerach edytora Mu, sprawdzenie czy edytor się uruchamia i czy jest możliwe sfleszowanie (zapisanie pamięci flash) płytki Micro:bit. Dla wygody, by nie usuwać
programu demonstracyjnego na wszystkich płytkach, do celów testowych najlepiej wykorzystywać tylko jedną
płytkę.
2. Sprzęt - sprawdzenie czy po podłączeniu płytek Micro:bit uruchamia się program demonstracyjny. Jeśli został już nadpisany innym programem (podczas testów lub wcześniejszych zajęć), należy go przywrócić zgodnie
z instrukcją znajdującą się na końcu scenariusza Lekcji nr 5.

Lekcja 1
Wyrażenia/funkcje używane podczas lekcji:
•

from microbit import * - używamy na początku pliku z kodem źródłowym, dzięki niemu dostajemy dostęp do wszystkich funkcji płytki Micro:bit

•

display.scroll("Ahoj, przygodo!") - wypisuje na ekran “Ahoj, przygodo!” w postaci przewijanego ciągu
znaków na ekran

•

display.show("Ahoj, przygodo!") - wypisuje na ekran “Ahoj, przygodo!”, w postaci sekwencji znaków,
występujących jeden po drugim

•

Image - klasa używana do tworzenia obrazków, ma zdefiniowaną dużą liczbę obrazków standardowych:
•
•
•
•
•
•
•

Image.HEART
Image.HEART_SMALL
Image.HAPPY
Image.SMILE
Image.SAD
Image.CONFUSED
Image.ANGRY

•
•
•
•
•
•
•

Image.ASLEEP
Image.SURPRISED
Image.SILLY
Image.HEART
Image.HEART_SMALL
Image.HAPPY
Image.SMILE
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Image.SAD
Image.CONFUSED
Image.ANGRY
Image.ASLEEP
Image.SURPRISED
Image.SILLY
Image.FABULOUS
Image.MEH
Image.YES
Image.NO
Image.CLOCK12,
Image.CLOCK11,
Image.CLOCK10,
Image.CLOCK9,
Image.CLOCK8,
Image.CLOCK7,
Image.CLOCK6,
Image.CLOCK5,
Image.CLOCK4,
Image.CLOCK3,
Image.CLOCK2,
Image.CLOCK1
Image.ARROW_N,
Image.ARROW_NE,
Image.ARROW_E,
Image.ARROW_SE,
Image.ARROW_S,
Image.ARROW_SW,
Image.ARROW_W,
Image.ARROW_NW

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Image.TRIANGLE
Image.TRIANGLE_LEFT
Image.CHESSBOARD
Image.DIAMOND
Image.DIAMOND_SMALL
Image.SQUARE
Image.SQUARE_SMALL
Image.RABBIT
Image.COW
Image.MUSIC_CROTCHET
Image.MUSIC_QUAVER
Image.MUSIC_QUAVERS
Image.PITCHFORK
Image.XMAS
Image.PACMAN
Image.TARGET
Image.TSHIRT
Image.ROLLERSKATE
Image.DUCK
Image.HOUSE
Image.TORTOISE
Image.BUTTERFLY
Image.STICKFIGURE
Image.GHOST
Image.SWORD
Image.GIRAFFE
Image.SKULL
Image.UMBRELLA
Image.SNAKE

box = Image("99999:90009:90009:90009:99999") - zdefiniowanie własnego obrazka oraz przypisanie go
do zmiennej box

Lekcja 2
•

while True: - pętla nieskończona

•

sleep(500) - funkcja usypia program na 500ms, zmieniając wartość wydłużamy lub skracamy czas uśpienia

•

delay = 500 - przypisanie do zmiennej delay wartości 500

Lekcja 3
W kodzie możemy odwołać się do przycisków przy pomocy obiektów button_a oraz button_b. Każdy z
obiektów posiada metody (funkcje wywoływane na rzecz obiektu):
•

is_pressed() - zwraca wartość True, jeżeli przycisk jest wciśnięty dokładnie w momencie wywołania metody, False w przeciwnym wypadku

•

was_pressed() - zwraca wartość True lub False, aby wskazać, czy przycisk był wciśnięty od momentu
rozpoczęcia działaniu programu lub od ostatniego wywołania tej metody.

•

get_presses() - zwraca liczbę naciśnięć przycisku do momentu wywołania tej metody

True i False w Pythonie to wartości logiczne zwracane najczęściej przez funkcje lub w wyniku porównań i
używane w pętlach i instrukcjach warunkowych.
Mikrobitowcy / Ściągawka / 2

#SuperKoderzy / Mikrobitowcy / Ściągawka

Lekcja 4
•

image_list = [Image.HAPPY, Image.SAD, Image.ANGRY, Image.CONFUSED] - zdefiniowanie listy
image_list i wypełnienie jej obrazkami

•

image_list[0] - dostanie się do wartości elementu przechowywanego w liście image_list na indeksie 0
(listy indeksowane są od 0, więc 0 jest pierwszym elementem listy)

•

display.show(image_list[0]) - wyświetlenie obrazka będącego pierwszym elementem listy image_list

•

if button_b.was_pressed(): - instrukcja warunkowa, która wykona się, jeżeli wciśnięty był przycisk B

•

index += 1 - inkrementacja (zwiększenie wartości o jeden) zmiennej index równoważne do operacji index
= index + 1

•

len(image_list) - funkcja zwracająca liczbę elementów przechowywanych w liście image_list

•

if index == len(image_list): - instrukcja warunkowa porównująca wartość zmiennej index, z liczbą elementów przechowywanych w liście image_list

•

elif button_a.was_pressed(): - instrukcja warunkowa, która wykona się, jeżeli wcześniej żadna instrukcja
z tego samego bloku nie została uruchomiona oraz wciśnięty był przycisk A

•

index -= 1 - dekrementacja (zmniejszenie wartości o jeden) zmiennej index, równoważne do operacji index = index - 1

Lekcja 5
•

pin0.write_digital(1) - ustawienie wartości 1 (+3V) na pinie 0 płytki Micro:bit

•

pin0.write_digital(0) - ustawienie wartości 0 (0V) na pinie 0 płytki Micro:bit

•

import music - zaimportowanie (dołączenie do programu) biblioteki music, udostępniającej funkcje związane z odtwarzaniem dźwięków

•

music.pitch(440) - zagranie dźwięku o wysokości tonu 440

•

music.stop() - zaprzestanie gry dźwięku

•

import random - zaimportowanie (dołączenie do programu) biblioteki random, która udostępnia funkcje
pozwalające między innymi na np. otrzymanie pseudolosowych wartości

•

random.randint(1, 10) - zwraca pseudolosową liczbę całkowitą z zakresu 1 do 10

•

display.scroll(beats_per_minute, delay=80, wait=False, loop=True) - wyświetlanie tekstu zawartego
w zmiennej beats_per_minute w trybie powtarzającym się (loop=True), parametr delay ustawia szybkość wyświetlania tekstu na 80. Funkcja jest w trybie nieblokującym (wait=False), co oznacza, że kolejne
instrukcje są wykonywane i program nie zatrzymuje się na niej.

•

and - operator logiczny, zwraca wartość True, tylko gdy oba warunki są spełnione, w przeciwnym wypadku zwraca wartość False

•

or - operator logiczny, zwraca wartość True, gdy przynajmniej jeden warunek jest spełniony, w przeciwnym
wypadku zwraca wartość False

•

not - operator logiczny, neguje wartość z True na False i z False na True

Lekcja 6
•

accelerometer.current_gesture() - funkcja zwracająca aktualny gest w postaci ciągu znaków, odczytywany przez akcelerometr na płytce Micro:bit

•

if gesture == "right": - sprawdzenie za pomocą instrukcji warunkowej, czy gest przechowywany w
zmiennej gesture to "right"
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Gesty rozpoznawane przez akcelerometr na płytce Micro:bit to:
•
•
•
•
•
•

"up"
"down"
"left"
"right"
"face up"
"face down"

•
•
•
•
•

"freefall"
"3g"
"6g"
"8g"
"shake"

Lekcja 7
•

import radio - zaimportowanie (dołączenie do programu) biblioteki radio, która udostępnia funkcje pozwalające na wysyłanie oraz odbieranie sygnałów radiowych

•

radio.config(channel=1) - ustawienie radia na kanał 1

•

radio.on() - włączenie radia

•

radio.send("Hello!") - wysłanie danych poprzez radio w postaci ciągu znaków

•

text = radio.receive() - odebranie danych i zapisanie ich do zmiennej text

•

radio.off() - wyłączenie radia (zwalnia dodatkową pamięć oraz zmniejsza zużycie energii)

•

random.randint(1, 10) - zwraca pseudolosową liczbę całkowitą z zakresu 1 do 10

•

repr(images_list[index]) - zakodowanie obrazu do postaci, która umożliwia jego przesłanie przez radio

•

eval(image) - odkodowanie obrazu do postaci, która umożliwia jego wyświetlenie

Lekcja 8
•

for signal in code: - pętla przyjmująca kolejne znaki z ciągu znaków znajdujących się w zmiennej code

•

music.BLUES - melodia w stylu bluesa przechowywana w bibliotece music

•

music.play(songs[song_number], wait=False, loop=True) - rozpoczęcie gry melodii z listy songs z
indeksu song_number, w trybie powtarzającym się (loop=True). Funkcja jest w trybie nieblokującym (wait=False), co oznacza, że kolejne instrukcje są wykonywane.

W bibliotece music mamy dostęp do różnych predefiniowanych melodii, ich spis możemy znaleźć tutaj.
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