
Temat : W poszukiwaniu skarbu. Jak przejść przez labirynt? 
2 godziny lekcyjne 
 
 

WYMAGANIA NA OCENY 
Uczeń, aby otrzymać odpowiednią ocenę, powinien spełnić wymagania na tę ocenę oraz 
wymagania na wszystkie oceny niższe. 
Ocena dopuszczająca – uczeń: 
- wczytuje tło z pliku 
- dodaje do projektu postać z biblioteki 
 
Ocena dostateczna – uczeń: 
- rysuje tło w edytorze grafiki 
- ustala miejsce obiektu na scenie, podając jego współrzędne 
 
Ocena dobra – uczeń: 
- buduje skrypty do przesuwania duszka za pomocąklawiszy 
 
Ocena bardzo dobra – uczeń: 
- dodaje drugi poziom gry 
- używa zmiennych w budowanych skryptach 
 
Ocena celująca – uczeń: 
- dodaje do gry dodatkowe postaci poruszające się samodzielnie i utrudniające graczowi 

osiągnięcie celu 
- przygotowuje projekt przedstawiający ruch słońca na niebie 
 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 
Projektowanie gry należy rozpocząć od przemyślenia fabuły, zasad oraz wyglądu tła, postaci 
itp. Uczniowie przygotowują tło w edytorze programu Scratch lub dowolnym programie 
graficznym (np. Paint). Nauczyciel przypomina, że tło powinno być wielkości sceny, czyli mieć 
360 px wysokości i 480 px szerokości lub być proporcjonalnie większe. Uczniowie rysują tło 
podobne do tego w podręczniku (rysunek 1 ze strony 41). Następnie usuwają z gry duszka 
kota i wstawiają dowolną postać. Dopasowują jej rozmiar do szerokości korytarzy labiryntu. 
Uczniowie tworzą skrypty dla wybranej przez siebie postaci. Pierwszy skrypt powinien 
określać jej położenie na początku gry oraz zmieniać tło na planszę pierwszego labiryntu 
(rysunek 4 ze strony 43 podręcznika). Następnie uczniowie budują cztery skrypty do 
poruszania postacią przy pomocy klawiszy strzałek (na podstawie skryptu z rysunku 5 ze 
strony 43 podręcznika). Nauczyciel przypomina, że modyfikacja liczby kroków na bloku z 
napisami „przesuń o” i „kroków” zmienia odległość, o jaką duszek przesuwa się przy 
naciśnięciu określonego klawisza. Do utworzonego skryptu uczniowie dodają bloki, dzięki 
którym duszek nie będzie wychodził poza korytarze labiryntu (rysunek 6 ze strony 44 
podręcznika). Następnie uczniowie duplikują utworzone wcześniej tło i odpowiednio je 
modyfikują, aby powstała plansza dla drugiego poziomu gry (rysunek 7 ze strony 45 
podręcznika). Nauczyciel przypomina o odpowiednim nazywaniu teł – wtedy łatwiej 
przyporządkować tło do poziomu gry. Uczniowie na drugiej planszy zamieniają narysowany 
wcześniej przedmiot na drzwi lub inny obiekt oznaczający zakończenie gry. Aby gra działała 



prawidłowo, uczniowie modyfikują skrypty do poruszania postacią, dodając kolejne bloki 
decyzyjne z napisami „jeżeli” oraz „to”. Jeden z nich na bieżąco będzie sprawdzał, czy duszek 
dotarł już do końca pierwszego poziomu gry (rysunek 8 ze strony 46 podręcznika). Drugi 
natomiast, czy duszek dotarł już do końca drugiego poziomu, czyli końca całej gry (rysunek 9 
ze strony 46 podręcznika). Nauczyciel przypomina o konieczności zatrzymania działającego 
skryptu przy pomocy bloku „zatrzymaj wszystko”. 
Faza podsumowująca 
Uczniowie zapisują utworzoną grę pod nazwą labirynt.  
 

PRACA DOMOWA 
Zadanie 1 ze strony 48 podręcznika. 
Dla uczniów chętnych zadanie „Dla zainteresowanych” ze strony 48 podręcznika. Pracę 
przesyłamy do 30.10.2020r.  
 
Dane do kontaktu: wwisniewska@interia.pl 
Powodzenia!!!! 


