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WSTĘP
Bardzo się bałem, jak przyjmiecie pierwszą część komiksu 
o przygodach Róży. Nie wiedziałem, czy spodoba wam się taki 
sposób opowiadania o problemach i wyzwaniach, z którymi 
się spotykają osoby w waszym wieku. Kolejną część przygód 
ciekawej świata Róży postanowiłem wydać ze wsparciem 
crowdfundingu, co z spotkało się bardzo pozytywną reakcją. 

Przekonaliście mnie, autora, że mój pomysł na taką opowieść 
ma rację bytu. Że taka książka powinna się ukazać ponownie. 

Dzisiaj, kiedy trzymacie w ręku drugą część przygód Róży 
i Maliny, chciałbym Wam gorąco podziękować za wsparcie, 
zaufanie i wiarę w ten projekt. Tym bardziej, że czasem było 
ciężko z jego realizacją, dograniem wszystkich szczegółów, 
a w końcu drukiem. Ponieważ tym razem sam nadzorowałem 
ten proces (jako autor i wydawca) musiałem nauczyć się zu-
pełnie nowych rzeczy. Dzięki temu poznałem fantastycznych 
ludzi, którzy wiele razy mi pomogli. 

W tej części mojej opowieści będziecie mogli zapoznać się 
z nowymi zagadnieniami związanymi z technologią, kosmo-
sem, nauką, matematyką, kreacją i sztuczną inteligencją. 
Mam nadzieję, że taki wybór tematów Wam się spodoba. 
Obecna druga część jest też większa – liczy ponad 200 stron, 
co (mam nadzieję) pozwoli Wam spędzić z tą książką więcej 
czasu, a nawet do niej wracać. 

Bardzo dziękuję za współpracę wszystkim ekspertkom i eks-
pertom, którzy poświęcili swój cenny czas i podzielili się swo-
ją wiedzą – jesteście wielcy, wspaniali i mam nadzieję, że tak 
jak ja cieszycie się z udziału w tym projekcie! 

Wielkie podziękowania kieruję również do Sponsorów i Part-
nerów drugiej części przygód Róży – bez Was nic by się nie 
wydarzyło! 
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Kiedy zdecydowałem się kontynuować przygody Róży, bar-
dzo długo szukałem artysty, który pomoże mi zwizualizować 
to, co miałem w głowie. Taką osobą okazał się Tomek Min-
kiewicz, który dzięki swojemu niezwykłemu talentowi stwo-
rzył przepiękny i mądry komiks. Wielkie brawa dla Tomka! 

Na koniec zachęcam Was do zajrzenia na stronę edukomiks.
pl, gdzie oprócz pierwszej części komiksu Róży znajdziecie 
kilka innych książek i materiałów edukacyjnych związanych 
ze światem Róży i Maliny. 

To tyle. Wracam do pracy, bo Róża i Malina już planują po-
jawić się niebawem w kolejnej, mądrej i fajnej książce, żeby 
bawić Was i edukować. 

Artur Kurasiński 

Hello world, Różo.

Kolorowe cyferki rytmicznie latające po całym ekranie mo-
nitora, losowe stukanie w klawiaturę i szereg wyskakują-
cych okienek… Jak myślisz Różo, czy właśnie na tym polega 
programowanie? Pewnie tak to wygląda, gdyby obserwować 
pracę programisty z daleka, ale tak naprawdę w szeregu tych 
zer i jedynek kryje się prawdziwa magia, którą niewielu po-
trafi dostrzec. Pozwól, że Ci w tym pomogę. 
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Wyobraź sobie, że Twoja mama wysyła Cię do sklepu po cze-
koladę dla brata. Dostajesz od niej pieniądze, wkładasz buty 
i biegniesz do sklepu, gdzie kupujesz tę czekoladę i wracasz 
do domu. Proste? 

Otóż nie! Podczas tej krótkiej przygody musisz odpowiedzieć 
sobie na takie pytania jak: kupić dużą czy małą czekola-
dę? Białą, mleczną, czy (oby nie!) gorzką? A jeśli okaże się, 
że sklep jest zamknięty albo nie mają tej czekolady, którą 
chcesz kupić?  

Dla nas stawianie takich pytań jest oczywiste – uczymy się 
metodą prób i błędów lub po prostu się domyślamy. Kiedy 
jednak coś programujesz, sprawa już taka prosta nie jest. 
Wówczas musisz odtworzyć w swojej głowie ścieżkę, jaką 
masz do pokonania idąc do sklepu i rozpisać ją krok po krocz-
ku, uwzględniając wszelkie wyżej wymienione wątpliwości! 
To tak jakbyś pisała instrukcję chodzenia, ale w innym języku 
niż polski i za pomocą komputera.

Ciekawe? Powiem Ci więcej. Kiedy w szkole uczysz się języ-
ka, na przykład angielskiego, to zaczynasz przede wszystkim 
od… przywitania! Podobnie jest w programowaniu. Pierw-
sze słowa, których uczy się przyszły programista, to: „hello 
world”, czyli „witaj świecie”! To naprawdę proste. Gdy się 
tego nauczysz, kariera programistki staje przed Tobą otwo-
rem. A zapewniam Cię, naprawdę warto, bo to fascynująca 
przygoda, przy której można się świetnie bawić.  

Piotr Nowosielski 
Co-Founder & CEO Just Join IT Sp. z o.o. 
(największego portalu pracy dla polskiej 
branży IT) 

7







10



11







14



15



16



Artur Kurasiński
Przedsiębiorca oraz autor gier i komiksów. Cyfrowy narrator, 
kurator i kreator. Od ponad dwóch dekad obserwuje i objaśnia 
wpływ technologii na nasze życie. Autor jednego z najpoczytniej-
szych polskich blogów o technologii. Prelegent i uczestnik najważ-
niejszych konferencji technologicznych w Polsce. Współtwórca 
najstarszego cyklu spotkań dla start-upów Aula Polska oraz bran-
żowych nagród Aulery. Prywatnie ojciec dwóch córek (zgadniesz 
ich imiona?), miłośnik halowej piłki nożnej, komiksów i filmów S-F 
oraz gier fabularnych. 
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Witaj na pierwszej lekcji Scratcha! 
Cieszymy się, że jesteś z nami i chcesz odkrywać z nami tajniki programowa-
nia. Wierzymy, że dzięki językowi Scratch nasza wspólna przygoda stanie się 
wspaniałą zabawą pełną kreatywnego myślenia. Zajęcia przygotowali spe-
cjalnie dla Ciebie eksperci związani z Amazon STEM Kindloteka oraz Stowa-
rzyszeniem Cyfrowy Dialog. 

Naszym zadaniem jest rozpowszechnienie edukacji STEM wśród uczniów  
i nauczycieli, a także tworzenie kreatywnej przestrzeni do zdobywania wie-
dzy i umiejętności. Co oznacza skrót STEM? To połączenie czterech zagad-
nień: Science (Nauka), Technology (Technologia), Engineering (Inżynieria) 
oraz Math (Matematyka). W ramach programu łączymy różnorodne aktyw-
ności z zakresu tych czterech nauk, dzięki czemu zdobywasz wiedzę w bar-
dzo praktyczny sposób. 

W ramach programu Amazon STEM Kindloteka tworzymy specjalne prze-
strzenie stworzone do czytania, zajęć programistyczno-robotycznych, 
majsterkowania, muzykowania i doświadczeń, prowadzonych przez prze-
szkolonych nauczycieli, bibliotekarzy oraz edukatorów na bazie scenariuszy 
przygotowanych przez Cyfrowy Dialog oraz Amazon. 

Sprawdź na stronie www.kindloteka.pl, czy w Twojej okolicy znajduje się 
nasza placówka i dołącz do zajęć! Oddajemy Ci do dyspozycji 13 lekcji pro-
gramowania w Scratchu, które umożliwią poznanie niezwykłego świata ko-
dowania.  

Rozpocznijmy wspólną przygodę! 
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Wprowadzenie
Witaj na pierwszej lekcji Scratcha przygotowanej przez ze-
spół programu Amazon STEM Kindloteka. Świat RPG to świat 
wyobraźni. Rzut kostką decyduje kim jesteś i jakie przygody 
czekają na Ciebie w rozgrywce. Scratch również jest krainą 
wyobraźni. Pozwala też zmieniać wygląd duszka oraz korzy-
stać z funkcji losowania, która odpowiada rzutom kostką. 
Liczba ścianek kostki zależy tylko od Ciebie!  
W kolejnych krokach dowiesz się jak to zrobić i zmierzysz się 
z ciekawymi wyzwaniami.  

Z czego korzystamy? 
Bloczek start
To bloczek, od którego rozpoczyna  
się większość skryptów w Scratchu. 
Bloczek znajdziesz w szufladzie  
„Zdarzenia“

Bloczek zmień kostium na 
To bloczek, który pozwala zmienić wygląd  
duszka poprzez zmianę przypisanego kostiumu. 
Bloczek jest dostępny w szufladzie „Wygląd“ 

Bloczek losuj 
Bloczek ten pozwala symulować rzut kostką. 
W powyższym przykładzie kostka ma dziesięć 
ścian. Edytując liczby wpisane w bloczek można 
zmieniać zakres losowania.  
Bloczek jest dostępny w szufladzie „Wyrażenia“ 

Co robimy? 
Wykorzystasz trzy bloczki, aby stworzyć program, który będzie losował ko-
stium duszka. W przygotowanym programie duszek posiada 7 kostiumów. Po 
kliknięciu zielonej flagi nasz duszek będzie przybierał jeden z nich.  

Jak to zrobić? 

Otwórz link z projektem https://scratch.mit.edu/projects/447182537/editor/
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Wejdź do zakładki kostiumów duszka, która znajduje się w lewym górnym 
rogu. Sprawdź, jaki wygląd może przyjąć Twój duszek. Zwróć uwagę, że każ-
dy kostium ma wartość liczbową widoczną w lewym górnym rogu jego ikonki. 
W kolejnym kroku wejdź do zakładki skrypty.

Przejdź na pole robocze i kliknij kursorem we wpisaną w bloczek losuj liczbę, 
liczbę 10. Usuń ją i wpisz zamiast niej liczbę 7. 

Następnie umieść gotowy bloczek losuj liczbę w bloczku zmień kostium.  
Postępuj zgodnie z krokami: 

Następnie przyłącz przygotowany przez Ciebie przed chwilą bloczek z blocz-
kiem z zieloną flagą i uruchom program. Czy program działa poprawnie? Czy 
wygląd duszka zmienia się kiedy uruchomisz program? W jaki sposób działa 
Twój skrypt?   

Krok 1 Krok 2 Krok 3

Złap bloczek losuj liczbę od 1 do 7 i przesuwaj w kierunku bloczka 
zmień kostium w taki sposób, aby podświetliła się jasna ramka w 
fioletowym bloczku. 

Krok 1

Opuść bloczek losuj... na bloczek zmień kostium. Dzięki temu bloczki 
połączą się ze sobą. 

Krok 2
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Możesz także dodawać wybrane przez Ciebie  
kostiumu. Kliknij w ikonkę kota znajdującą się  
lewym dolnym rogu i wybierz kostium. 

Następnie z galerii wybierz dowolny kostium. Wystarczy, że klikniesz w inte-
resującą Cię grafikę. 

Wybranym przez siebie kostiumom nadaj własne nazwy.  

Dodaj do projektu różne kostiumy i zmień ich nazwy zgodnie ze swoimi po-
mysłami. 

Krok 1  
Kliknij kursorem w okno z nazwą kostiumu.  

Krok 2  
Skasuj starą nazwę i wprowadź swoją pro-
pozycję. 

Wyzwanie 1
Przyszedł czas, aby stworzyć kolekcję swoich wła-
snych kostiumów. Kliknij w zakładkę kostiumy.  
Po kliknięciu w ikonkę dowolny kostium w jej prawym 
górnym rogu pojawi się kosz. Po kliknięciu na niego, 
kostium  zostanie usunięty.  
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W kolejnym kroku spróbuj spowodować, że Twój duszek zmieni wszystkie 
kostiumy po kolei. Rozłącz bloczek zmień kostium i losuj. Rozwiń menu blocz-
ka ze zmianą kostiumu. Kryją się w nim wszystkie nazwy stworzony przez 
Ciebie kostiumów. Duplikując bloczek możesz spowodować, że w ustalonej 
kolejności duszek przy przyjmie wygląd każdego z wybranych kostiumów.  

Pamiętaj, aby pomiędzy poszczególnymi bloczkami zmiany kostiumu dodać 
bloczek czekaj. Oczywiście możesz sprawdzić jak będzie działał program, 
jeśli nie skorzystasz z tego bloczka. 

Bloczek jest dostępny w szufladzie 
„Kontrola“. Możesz zmieniać liczbę 
klikając w białe pole bloczka i wpisując 
wybraną przez Ciebie wartość. 

Wyzwanie 2
Pobaw się teraz klockami skryptów. Wprowadź zmianę w swoim skrypcie  
w taki sposób, aby obejmowała liczbę wszystkich kostiumów duszka.  
Który bloczek trzeba zmodyfikować?   

Krok 1  
Kliknij w rozwijane menu bloczka 
zmień kostium na

Krok 2 
Kliknij lewym przyciskiem myszy  
i zduplikuj potrzebną liczbę bloczków
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Aleksandra Przegalińska
Profesor Akademii Leona Koźminskiego, doktor habilitowana 
w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Doktoryzowała się w zakresie 
filozofii sztucznej inteligencji w Instytucie Filozofii UW. Obecnie 
jest prorektorem ds. Współpracy z Zagranicą oraz ESR (Ethics 
and Social Responsability) w Akademii Leona Koźmińskiego. 
W roku akademickim 2016/2017 prowadziła badania w Massa-
chusetts Institute of Technology w Bostonie. Jest absolwent-
ką The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie 
uczestniczyła w badaniach tożsamości w rzeczywistości wirtu-
alnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. W 2021 roz-
pocznie współpracę z Labour and Worklife Program na Uniwersy-
tecie Harvarda.

Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, przetwarzaniem 
języka naturalnego, uczeniem maszynowym, robotami społeczny-
mi i technologiami ubieralnymi. 
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Wprowadzenie
Używając nowych technologii, codziennie korzystamy z usług 
wspieranych przez sztuczną inteligencję. Jednym z takich na-
rzędzi jest translator, który pozwala tłumaczyć maszynowo 
strony internetowe oraz dodawać napisy do filmów.  
W kolejnym projekcie w Scratchu, przygotowanym przez ze-
spół z Amazon STEM Kindloteki, skorzystamy z tej usługi.

Z czego korzystamy? 
Bloczek start
To bloczek, od którego rozpoczyna 
się większość skryptów w Scratchu. 
Bloczek znajdziesz w szufladzie 
„Zdarzenia”

Bloczek powiedz
To bloczek, który pozwala duszkowi 
wyświetlać chmurkę komiksową  
z dowolnym tekstem. 
Bloczek jest dostępny w szufladzie 
„Wygląd”

Bloczki zapytaj i odpowiedź
To bloczek, który pozwala duszkowi 
wyświetlać chmurkę komiksową  
z dowolnym tekstem. 
Bloczek jest dostępny w szufladzie 
„Wygląd”

Bloczek tłumacz
Bloczek pozwala wykorzystać usługę 
tłumaczeń. 
Bloczek jest dostępny w rozszerzeniu 
„Tłumacz” 

Bloczek czekaj 
Bloczek umożliwia wprowadzenie 
przerwy o określonej długości  
czasu i w dowolnym miejscu skryptu  
w Scratchu.  
Bloczek jest dostępny w rozszerzeniu 
„Kontrola”

34



Co robimy?
W tej aktywności wykorzystasz Scratcha do stworzenia podręcznego pro-
gramu do tłumaczeń z jednego języka na drugi. W wyzwaniu sięgniesz rów-
nież po syntezator mowy, aby program nie tylko wyświetlał przetłumaczone 
słowa, ale także je wypowiadał. 

Jak to zrobić? 
Otwórz link z projektem: https://scratch.mit.edu/projects/452776567/editor/

Kliknij na ikonę, która znajduje się  
w lewym dolnym rogu ekranu. 

Następnie kliknij na rozszerzenie 
Tłumacz

Dodatkowo dodaj też rozszerzenie 
Tekst na mowę

Dzięki temu, w Twoim rozszerzeniu, 
pojawią się dwie nowe szuflady
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Zawierają one bloczki

Zawierają one bloczki

Tworzenie skryptu rozpocznij od edytowania bloczka pytania. Kliknij w 
okienko z tekstem „jak masz na imię” i zamień go na prośbę: „Napisz słowo, 
które chcesz przetłumaczyć na język angielski”:  

Wszystkie bloczki ukladaj dla duszka mającego postać Róży.  Pamiętaj żeby 
był podświetlony na niebiesko jak na poniższej grafice: 
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Uruchom program, postępuj zgodnie z instrukcją i sprawdź jego działanie. 

Następnie połącz bloczek odpowiedź z bloczkiem tłumacz: 

Krok 1 Krok 2

W kolejnym kroku przygotuj bloczek tłumacz. Kliknij w okno z wyborem języ-
ka i otwórz menu, aby wybrać język angielski. 

Krok 1 Krok 2

W dalszej części, wcześniej ułożony bloczek, połącz z bloczkiem powiedz. 
Dzięki temu otrzymamy bloczek, który będzie przy pomocy duszka wyświe-
tlał przetłumaczony tekst. 

Następnie, dodając bloczek czekaj, ułóż poniższy skrypt: 
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 W tym celu do każdego duszka  
dodaj poniższy bloczek:  
kiedy ten duszek kliknięty 

Bloczek umożliwia uruchomienie wykonanie skryptu po kliknięciu duszka.  
Bloczek jest dostępny w rozszerzeniu „Zdarzenia” 

Do tego bloczka, każdemu duszkowi, dodaj skrypt pozwalający przetłuma-
czyć tekst w danym języku. Możesz też przygotować projekt, który będzie 
tłumaczył polski tekst na język obcy i odwrotnie. 

Bloczek ustaw język na 
To bloczek, który pozwala wybrać język, któ-
rym będzie się posługiwał symulator.  
Bloczek jest dostępny w szufladzie „Tekst na mowę” 

Bloczek ustaw głos na 
To bloczek, który pozwala wybrać rodzaj 
symulatora.  .  
Bloczek jest dostępny w szufladzie „Tekst na mowę” 

Wyzwanie 1 
Jeśli już potrafisz korzystać z usługi tłumacza w Scratchu, spróbuj zmienić 
utworzony wcześniej skrypt w taki sposób, aby tłumaczył język polski na 
inny interesujący Cię język. Spróbuj też przetłumaczyć słowa lub zdania  
z języka obcego na język polski.  
Teraz przygotuj dwa duszki. Spraw, by miały cechy dwóch języków, w któ-
rych chcesz przygotować tłumacza. Po kliknięciu duszka, każdy z nich będzie 
umożliwiał tłumaczenie z wybranego przez Ciebie języka. 

Wyzwanie 2 
Oprócz usługi tłumaczenia możesz też sięgnąć po symulator głosu. Pozwa-
la on na to, że przetłumaczony tekst nie tylko zostanie wyświetlony przez 
duszka, ale będzie też wypowiadał przetłumaczone kwestie. 
Do wykonania zadania będzie potrzebować jeszcze dwóch bloczków: ustaw 
język na i ustaw głos na. 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktttttttóóóóóó-

Bloczek powiedz 
To bloczek, który pozwala zaprogra-
mować duszka, aby wypowiedział przy 
pomocy usługi symulatora mowy dowolną kwestię w wybranym języku. 
Bloczek jest dostępny w szufladzie „Tekst na mowę” 
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Ustawiając głos możesz skorzystać 
z rozwijanego menu znajdującego 
się w bloczku Ustaw głos na. 

Podobnie postępuj wybierając język, 
którym ma posługiwać się symula-
tor. 

Po wyborze rodzaju głosu i języka dla symulatora, dodaj bloczki do utworzo-
nego wcześniej skryptu z tłumaczeniem tekstu. Po nim, najlepiej na końcu 
skryptu, dodaj bloczek Powiedz, który zostanie połączony z bloczkiem tłu-
maczenia i odpowiedzi, tak jak poniżej: 

Przykładowy skrypt może wyglądać w następujący sposób: 
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Martyna Sztaba
Co-founderka i CEO w clean-techowym start-upie Syntoil, który 
zajmuje się pozyskiwaniem sadzy ze zużytych opon w zrównowa-
żony ekologicznie sposób. 
Wcześniej pracowała dla firm technologicznych, start-upów 
i klientów korporacyjnych w obszarach zarządzania, komunikacji 
i budowania produktów technologicznych. Była redaktorką naczel-
ną pierwszego pisma dla kobiet w całości poświęconego technolo-
giom „IT GIRLS” (Agora, 2017). Pracowała w agencji DDB&tribal 
jako brand innovation manager.
Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, stu-
diowała tam również polonistykę; studia z organizacji produkcji 
filmowej i telewizyjnej na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, a z komuni-
kowania strategicznego na SGH w Warszawie.
Aktywnie działała w obszarze kultury, m.in. od 2004 roku zwią-
zana z Korporacją Ha!art, a w latach 2007-2009 szefowa tego 
wydawnictwa. Od 2012 roku publikuje teksty dot. sztuki, biznesu 
i technologii w „Gazecie Wyborczej”, „Wysokich Obcasach” 
i „Przekroju”.
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Wprowadzenie
Amazon STEM Kindloteka zaprasza Cię na kolejną lekcję 
Scratcha. Planeta Ziemia potrzebuje naszej troski. Codzien-
nie każdy z nas podejmuje mnóstwo decyzji, które licząc  
w tysiącach powtórzeń, mogą wpływać na zmiany klimatycz-
ne i otaczające nas środowisko. Korzystając ze Scratcha, 
możecie stworzyć projekty, które będą wspierać i promować 
działanie na rzecz Ziemi i zrównoważonego rozwoju.  

Z czego korzystamy? 
Bloczek start
Bloczek kiedy kliknięto rozpoczyna 
większość skryptów w Scratchu.  
Bloczki znajdziesz w szufladzie  
„Zdarzenia“

Bloczek kiedy duszek kliknięty  
Bloczek kiedy ten duszek kliknięty 
rozpoczyna realizację skryptu po 
kliknięciu w duszka.  
Bloczek znajdziesz w szufladzie  
„Zdarzenia“

Bloczek zmień kostiumu na  
To bloczek, który pozwala wygląd 
duszka poprzez zmianę przypisane-
go kostiumu.  
Bloczek jest dostępny w szufladzie  
„Wygląd“

Bloczek powiedz  
To bloczek, który pozwala wygląd 
duszka poprzez zmianę przypisane-
go kostiumu. 
Bloczek jest dostępny w szufladzie  
„Wygląd“
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Co robimy? 
Nauczysz się jak przygotować projekt, który pokaże w jaki sposób można 
wykorzystać odpady i śmieci, aby przedłużyć im ich życie. W tym celu sko-
rzystasz z nowego bloczka, który będzie otwierał działanie skryptu. Jest to 
bloczek kiedy ten duszek kliknięty. 

Jak to zrobić? 
Otwórz link z projektem https://scratch.mit.edu/projects/447190353/  
Kliknij na ikonę duszka recycle1 i zobacz jakie kostiumy kryją się pod dusz-
kiem. Następnie ułóż skrypt, który spowoduje, że po kliknięciu duszka pojawi 
się przedmiot, który może powstać dzięki ponownym wykorzystaniu butelek. 
Najpierw przygotuj bloczek zmień kostium.

W kolejnym kroku stwórz dwa skrypty: 

To samo zrób z duszkiem recycle2.  

Poszukaj lub dowiedz się, co może jeszcze powstać z przetworzonych bute-
lek. Wśród wielu produktów można znaleźć opakowania, meble ogrodowe, 
zabawki, kurtki, śpiwory, torby.  
Korzystając z tej wiedzy znajdź te przedmioty wśród duszków, narysuj w 
edytorze graficznym Scratcha lub pobierz ze strony pixabay.com/pl/. Jeśli 
zdecydujesz się na Pixabay w wyszukiwarce strony wpisz nazwę grafiki, któ-
rej szukasz, a  w menu rozsuwanym wybierz grafikę wektorową. 

Po znalezieniu właściwej grafiki 
kliknij na nią i pobierz korzystając  
z menu po prawej stronie ekranu. 
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Wejdź do ikony po lewej stronie 
ekranu i kliknij Prześlij kostium. 

Po wstawieniu ściągniętej grafiki  
w przeglądarkę zamień edytor 
Scratch na wektorowy.

Przy pomocy węzłów na widocznej 
poniżej obramówce dostosuj wiel-
kość swojego kostiumu. 

Po pobraniu grafiki na dysk komputera, możesz ją umieścić jako kostium 
duszka w Scratchu. 

Skasuj starą nazwę i wprowadź swoją propozycję.

Dodaj do projektu różne kostiumy i zmień ich nazwy zgodnie ze swoimi pomysłami. 

53



Pamiętaj, aby pomiędzy poszczególnymi bloczkami zmiany kostiumu dodać 
bloczek czekaj. Oczywiście możesz sprawdzić, jak będzie działał program, 
jeśli nie skorzystasz z tego bloczka. 

W kolejnym kroku spróbuj spowodować, że Twój duszek zmieni wszystkie 
kostiumy po kolei. Rozłącz bloczek zmień kostium i losuj. Rozwiń menu blocz-
ka ze zmianą kostiumu. Kryją się w nim wszystkie nazwy stworzony przez 
Ciebie kostiumów. Duplikując bloczek możesz spowodować, że w ustalonej 
kolejności duszek przyjmie wygląd każdego z wybranych kostiumów.  

Wyzwanie 1
Różne rzeczy mogą mieć swoje drugie życie. Tym razem z pomocą Scratcha 
zamienisz plastikową butelkę w stworka.  
W tym celu wejdź do projektu: https://scratch.mit.edu/projects/447190131
Zauważ, że pojawiły się nowe ikony z duszkami.

Krok 1 Kliknij w rozwijane menu 
bloczka zmień kostium 

Krok 2 Kliknij lewym przyciskiem 
myszy i zduplikuj potrzebną liczbę 
bloczków 

Bloczek jest dostępny w szufladzie “Kontrola”. 
Możesz zmieniać liczbę klikając w białe pole 
bloczka i wpisując wybraną przez Ciebie wartość. 
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Każdy z nowych duszków posiada 
różne tła. Może je zobaczyć klikając 
na ikonę duszka i wchodząc w za-
kładkę kostiumy.

Teraz dla każdego nowego duszka 
ułóż skrypt, który spowoduje, że 
Twoja butelka będzie zmieniać wy-
gląd, poprzez różne kostiumy duszka.

Dodaj swojego duszka z nakryciem głowy stworka, który powstał z butelki. 
Możesz też stworzyć nowe kostiumy do wszystkich nowych duszków.
W kolejnym kroku możesz spowodować, że pozostałe duszki symbolizujące 
recycling będą wirować wokół własnej osi lub pulsować.

Wyzwanie 2
Tym razem stworzysz projekt, w którym duszek Ziemia będzie komunikować 
o swoich potrzebach.  
Wejdź w projekt https://scratch.mit.edu/projects/447189957 i korzysta-
jąc z bloczków powiedz lub nagrań dźwięków stwórz odezwę Ziemi na temat 
zrównoważonego rozwoju. Bloczki, które możesz wykorzystać w projekcie:
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Ola Stanisławska
Kiedy była dziennikarką naukową w redakcjach wielkich gazet, 
dowodziła, że pisanie i mówienie o nauce wcale nie musi być 
nudne. Teraz jest bardziej blogerką, bo wraz z mężem, Piotrem, 
tworzy Crazy Naukę - największego bloga popularnonaukowego 
w Polsce. Ale dziennikarką jest nadal, bo wraz z Piotrem co sobo-
tę, mówi o nauce w audycji „Homo Science” w radiu TOK FM. 

A zgadniecie, z kim i o czym Ola napisała książkę? 
Zgadliście - z Piotrem! Ale nie do końca o nauce, tylko o różnych 
bzdurach, które ludzie sobie na temat nauki opowiadają. Książka 
nosi tytuł „Fakt, nie mit”.  

Ola jest mamą dwojga nastolatków, Leny i Adama, i panią małe-
go pudelka o imieniu Fala. Kiedy nie zajmuje się dziećmi, Falą lub 
nauką, czyta książki science fiction, biega po Lesie Kabackim albo 
chodzi z plecakiem po Tatrach. 
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Piotr Stanisławski
Właściwie przez całe życie zajmuję się uczeniem. Siebie i innych. 
Na przykład tego  że na świecie jest tyle niesamowitych, cieka-
wych, zaskakujących rzeczy, fajnie jest je odkrywać. Innych uczę 
czasem w szkole albo pisząc i opowiadając o nauce na naszym 
blogu Crazy Nauka. Uwielbiam się dziwić, dowiadywać nowych 
rzeczy, poznawać miejsca, w których jeszcze nie byłem (nieważne 
czy to dziwna grota w górach czy powierzchnia asteroidy). Kiedyś 
chciałem polecieć w kosmos, ale teraz już wiem, że nie dogadał-
bym się w tej sprawie z moim błędnikiem. Więc chciałbym zoba-
czyć tornado, zorzę polarną i start rakiety kosmicznej 
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Wprowadzenie
Róża ostatnio dowiedziała się bardzo wielu nowych rzeczy. 
Dlatego postanowiła sprawdzić swoich najbliższych z pod-
stawowych informacji, które zdobyła na spotkaniu z Olą  
i Piotrem. Korzystając ze Scratcha, razem z Amazon STEM 
Kindloteką, pomożemy jej w przygotowaniu quizu, który  
będzie sprawdzał wiedzę na interesujący ją temat.

Z czego korzystamy? 
Bloczek start
To bloczek, od którego rozpoczyna  
się większość skryptów w Scratchu. 
Bloczek znajdziesz w szufladzie „Zdarzenia“

Bloczek wyrażenia “=”  
Bloczek pozwala stworzyć wyrażenie  
dotyczące równości dwóch wartości. 
Bloczek jest dostępny w szufladzie „Wyrażenia“  

Bloczek zapytaj i bloczek  
odpowiedź 
Bloczki pozwalają na pobranie  
informacji tekstowej od użytkownika  
programu. 
Bloczek jest dostępny w szufladzie „Czujniki“ 

Bloczek powiedz 
To bloczek, który pozwala duszkowi  
wyświetlać chmurkę komiksową  
z dowolnym tekstem. 
Bloczek jest dostępny w szufladzie „Wygląd“  

Bloczek jeżeli, to oraz w przeciw- 
nym razie 
Bloczek ten tworzy warunek, który 
wskazuje co ma zadziać się w progra-
mie. W zależności czy jest on speł-
niony czy nie, wykonywane są inne 
rzeczy.
Bloczek jest dostępny w szufladzie „Kontrola“  
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Co robimy? 
Korzystając z informacje w komiksie oraz bloczków zapytaj, odpowiedź oraz 
jeżeli to stworzysz quiz. Nauczysz się też korzystać z większej liczby blocz-
ków wyrażeń, aby zwiększyć elastyczność programu. Zdobędziesz też umie-
jętność dodawania możliwości, żeby zdobywać punkty. 

Jak to zrobić? 

Otwórz link z projektem https://scratch.mit.edu/projects/447182315/editor/

Na podstawie spotkania prowadzonego przez Olę i Piotra przygotuj kilka py-
tań, które możesz zadać na temat nauki. Pięć pytań w zupełności wystarczy. 
Ułóż tyle pytań, na ile masz ochotę. W dalszej kolejności przygotuj bloczek 
zapytaj i wpisz w niego wybrane pytanie, według wzoru: 

Odpowiedź umieść w bloczku jeżeli, tak jak pokazano poniżej: 

Teraz, kiedy już masz gotowy bloczek z warunkami,  przygotuj bloczki, które 
będą reakcją duszka na prawidłową lub błędną odpowiedź.  

Odpowiedź, którą udzieli gracz będzie przechowywana w bloczku odpowiedź. 
Dlatego teraz przygotuj skrypt z bloczkiem wyrażenia “=”. Do pierwszego 
gniazda w bloczku wsuń bloczek odpowiedź, w drugim oknie wpisz oczeki-
waną odpowiedź. W naszym przypadku będzie to naukowiec. Pamiętaj, żeby 
wpisując oczekiwaną odpowiedź, nie pozostawiać na końcu spacji, ponieważ 
również w odpowiedzi programy będzie tego od graczy wymagał! 

Krok 1

Krok 1

Krok 2 Krok 3

Krok 2
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Przygotowane reakcje umieść w odpowiednich miejscach kodu. 

Dodaj animację duszka, która poprzedzi informację czy odpowiedź jest pra-
widłowa, czy nie. 

Przykładowy skrypt quizu może wyglądać tak: 
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Wyzwanie 1
Czasem się zdarza, że użytkownik przez pomyłkę doda na początku lub na 
końcu swojej opowieści znak spacji. Wtedy na podstawie przygotowanego 
skryptu komputer może nie uznać odpowiedzi. Przetestuj jak zadziała pro-
gram na tak zapisaną odpowiedź. Całe szczęście można to wyeliminować.  
W tym celu użyjesz nowych bloków: 

Przygotuj jeszcze dwie możliwości odpowiedzi. Niech pierwsza zawiera  spa-
cję przed odpowiedzią, a druga po niej. 

Masz teraz trzy wersje odpowiedzi: bez spacji, ze spacją na początku  
i ze spacją na końcu. Połączymy je przy pomocy bloczka lub, tak jak na  
ilustracji poniżej:  

Do pustych gniazd włóż propozycje odpowiedzi. 

Gotowy bloczek ułóż w gnieździe bloczka jeżeli. Sprawdź czy odpowiedzi ze 
spacjami są teraz akceptowane. 

Krok 1 Krok 2

Bloczek wyrażenia lub  
Bloczek pozwala połączyć różne 
wyrażenia z wykorzystaniem wyra-
żenia „lub“.  
Bloczek jest dostępny w szufladzie 
„Wyrażenia“  
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Wyzwanie 2
Teraz w Twoim quizie możesz  
dodać więcej pytań. Do rozbudowa-
nego programu dodaj też punktację. 
Wejdź do szuflady Zmienne.  
Po prawej stronie pojawi się menu, 
w którym znajdź Utwórz zmienną  
i kliknij w niego.

Możesz też spróbować rozwiązać problem ze spacją w inny sposób.  
Skorzystaj z poniższych bloczków: 

Przygotuj bloczek czy zawiera. Wpisz zamiast słowa “jabłko” swoją odpo-
wiedź, a zamiast litery “j” wpisz spację. 

Połącz przygotowany bloczek z bloczkiem jeżeli to. W środek warunku  
napisz informację dla gracza: „Twoja odpowiedź zawiera spację. Proszę 
wpisz odpowiedź bez spacji“. Pod ten komunikat umieść jeszcze raz bloczek 
Zapytaj zawierający Twoje pytanie. Całość skryptu wstaw przed bloczkiem 
jeżeli,to,w przeciwnym razie.
Sprawdź, jak działa Twój skrypt. 
Przykładowy projekt znajduje się tutaj:  
https://scratch.mit.edu/projects/490806581/

Bloczek czy zawiera 
Bloczek czy zawiera, sprawdza czy 
ciąg znaków zawiera jakiś znak.   
Bloczek jest dostępny w szufladzie 
„Wyrażenia“  

Bloczek jeżeli to 
Bloczek jeżeli to, tworzy warunek.   
Bloczek jest dostępny w szufladzie 
„Kontrola“  
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Swoją zmienną nazwij punkty.  

Na początku skryptu pod zieloną flagą dodaj bloczek ustaw punkty na 0.  
Przygotuj go tak jak poniżej: 

Następnie bloczek zmień Punkty o 1 wstaw w skrypt pod bloczek, w którym 
informujesz o dobrej odpowiedzi. Dzięki temu, gracz zdobywa jeden punkt. 
Wszystkie zdobyte punkty będą widoczne na scenie, jeśli tylko w szufladzie 
zmienna Punkty będzie zaznaczona niebieskim znacznikiem. 
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Krzysztof Gonciarz

Urodzony w 1985 r. w Krakowie, obecnie mieszka w Tokio i w War-
szawie. Współzałożyciel dwóch firm produkcyjnych (Tofu Media 
Japan i Tofu Media Polska), producent wideo, artysta multimedial-
ny. Prowadzi na YouTube kanał Krzysztof Gonciarz oraz Zapytaj 
Beczkę, które łącznie mają 1 800 000 subskrybentów. 
Autor trzech książek. Treści wideo do Internetu tworzy nieprze-
rwanie od 2007 roku. 
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Wprowadzenie
Publikowanie filmów to coraz bardziej powszechna forma 
dzielenia się swoimi doświadczeniami, zainteresowaniami, 
umiejętnościami z innymi. Pozwala też uzyskać informacje 
zwrotne, jakie emocje wywołał dany film. I pozwala nawią-
zywać nowe znajomości. W kolejnej lekcji – przygotowanej 
przez miłośników Scratcha z Amazon STEM Kindloteki  
– korzystając z platformy Scratch, zaprogramujesz projekt 
intra do swojego filmu oraz teledysk. 

Bloczek czekaj 
To bloczek, który odkłada realizację  
skryptu na określony czas.
Bloczek znajdziesz w szufladzie „Kontrola“

Z czego korzystamy? 
Bloczek start
To bloczek, od którego rozpoczyna  
się większość skryptów w Scratchu. 
Bloczek znajdziesz w szufladzie  
„Zdarzenia“

Bloczki idź do x i y oraz  
leć przez 1 sekund do x i y 
Bloczek idź do x i y pozwala ustawić 
duszka w określonym miejscu na 
mapie. 
Bloczek leć do x i y przesuwa duszka 
do wskazanego miejsca przez okre-
ślony czas. 
Bloczki są dostępne w szufladzie 
„Ruch“

Bloczki: kiedy otrzymam wiado-
mość i nadaj komunikat 
Bloczek kiedy otrzymam wiadomość  
rozpoczyna realizację skryptu po 
otrzymaniu wiadomości. 
Bloczek nadaj komunikat pozwala 
wysłać wiadomość do innego duszka 
lub innej części skryptu. 
Bloczki są dostępne w szufladzie 
„Zdarzenia“
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Krok 1 Krok 2

Co robimy? 
Przygotujesz projekt “Intro” prowadzający do filmu, który stworzysz w dal-
szej części. Następnie w wyzwaniu zaprogramujesz swój własny teledysk. 

Jak to zrobić? 

Otwórz nowy projekt i wybierz tło sceny dla swojego projektu. W tym celu 
kliknij w  ikonę w lewym dolnym rogu ekranu:  

W dalszym kroku z galerii duszków wybierz zbiór liter oraz duszki, z których 
utworzysz nazwę swojej firmy produkcyjnej lub swoje imię.  

Po dodaniu wszystkich potrzebnych liter, zacznij od programowania pierwsze-
go duszka.  

Następnie przesuń duszka-literę do miejsca, w którym chcesz żeby została 
przesunięta. Zauważ, że robiąc to na scenie, w szufladzie ruch, zmieniają się 
wartości dla x i y dla bloczków idź do oraz leć do.  

Do bloczka z zieloną flagą dodaj bloczek 
idź do x, y o wartościach zero.  
Twój duszek pojawi się na środku sceny. 
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Krok 1 Krok 2
Krok 3

Po zmianie pozycji, dodaj bloczek leć przez do ułożonego wcześniej skryptu. 

Przed bloczkiem nadaj komunikat dodaj bloczek czekaj 1 sekundę. 

Ten sam sposób postępowania przeprowadź z kolejnymi literami z Twojego 
“Intro”. Kiedy dojdziesz do ostatniego duszka-litery, dołącz do niego blo-
czek nadaj komunikat. Wcześniej kliknij w rozwijane menu i zmień jego na-
zwę, według następujących kroków: 
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W każdym duszku należy utworzyć 
skrypt, który rozpoczyna się od 
bloczka kiedy otrzymam, który jest 
połączony z bloczkiem ukryj. 

Bloczek powiedz 

Dodatkowo, do każdego wcześniej stworzonego skryptu z zieloną flagą, do-
daj zaraz po niej bloczek pokaż. Możesz sprawdzić, jak będzie działał pro-
gram, jeśli tego nie zrobisz. 

Z wykorzystaniem bloczka czekaj, spróbuj zmodyfikować skrypt zaczynający 
się od bloczka kiedy otrzymam, aby litery w Twoim projekcie znikały jedna po 
drugiej, z półsekundowym odstępem. 

Następnie, kiedy już Twój skrypt będzie działał poprawnie, wejdź do duszka 
z Różą i ułóż skrypt, który sprawi, że pojawi się ona na scenie. Korzystając 
z bloczków powiedz napisz przepis, który pozwoli się Róży przedstawić się 
oraz powiedzieć kilka rzeczy o rodzinie. Niech to będą tylko takie informacje, 
które mogłyby być udostępnione na FB.  

Po pojawieniu się wszystkich tekstów spraw, żeby Róża zniknęła z ekranu. 

Wyzwanie 1
Korzystając z nadanego komunikatu przygotuj skrypt, który spowoduje, że 
wszystkie litery znikną i pozostanie pusta scena. W tym celu trzeba skorzy-
stać z dwóch bloczków: pokaż i ukryj.  

Bloczki pokaż i ukryj  
Bloczki pozwalają ukrywać lub z po-
wrotem pokazać duszka na scenie.  
Bloczki są dostępne w szufladzie  
„Wygląd“
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Każdy z wybranych duszków po-
siada kostiumy, które pozwalają na 
stworzenie animacji po klatkowej 
prezentującej taniec duszka.  

Do stworzenia animacji skorzystaj z bloczka następny kostium.  

Wyzwanie 2
Róża gościła na planie teledysku, dlatego teraz przyszedł czas na Twoją 
ekspresję w Scratchu. Otwórz nowy projekt i  wybierz tło oraz muzykę, którą 
chcesz wykorzystać.  

W swoim projekcie sięgnij po duszki tancerzy, których znajdziesz w zbiorze 
Taniec.  

Bloczek następny kostium 
Bloczek pozwala na zmianę wyglądu 
duszka na kolejny kostium. 
Bloczek znajdziesz w szufladzie  
„Wygląd“
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Kasia Gandor

Biotechnolożka, popularyzatorka wiedzy, vlogerka. Nagrywa filmy 
o zdrowiu, nauce oraz o wpływie technologii na społeczeństwa.
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Wprowadzenie
Po spotkaniu z Kasią już wiesz, że człowiek bardzo często 
podgląda różne rozwiązania funkcjonujące w świecie przyro-
dy. Dzięki temu powstają nowe wynalazki, pomysły, techno-
logie. Na kolejnej lekcji Scratcha z Amazon STEM Kindloteką 
spróbujesz poszukać tych połączeń pomiędzy światem cywili-
zacji i przyrody.

Z czego korzystamy? 
Bloczek start
To bloczek, od którego rozpoczyna 
się większość skryptów w Scratchu. 
Bloczek znajdziesz w szufladzie 
„Zdarzenia”

Bloczki leć przez i idź do 
Bloczek leć przez przesuwa duszka  
w kierunku wskazanej pozycji przez 
określoną długość czasu.
Bloczek idź do umieszcza duszka na 
scenie na wskazanej pozycji.
Bloczki są dostępne w szufladzie „Ruch” 

Bloczki pokaż i ukryj 
Bloczki pokaż i ukryj pozwalają na 
ukyrwanie i pokazywanie duszka na 
scenie 
Bloczki są dostępne w rozszerzeniu 
„Wygląd” 

Bloczki powtórz i czekaj 
Bloczek powtórz pozwala powtarzać 
fragment skryptu ustaloną liczbę 
razy.  
Bloczek czekaj pozwala na zatrzy-
manie działania skryptu na określo-
ny czas. 
Bloczki są dostępne w szufladzie 
“Kontrola” 
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Bloczek ustaw rozmiar
Bloczek pozwala na edytowanie wielko-
ści duszka. 
Bloczek znajduje się w szufladzie 
„Wygląd” 

Bloczki: kiedy otrzymam wiado-
mość i nadaj komunikat 
Bloczek kiedy otrzymam wiadomość 
rozpoczyna realizację skryptu po 
otrzymaniu wiadomości. 
Bloczek nadaj komunikat pozwala 
wysłać wiadomość do innego duszka 
lub innej części skryptu. 
Bloczek jest dostępny w szufladzie 
„Zdarzenia“

Co robimy? 
Przy pomocy Scratcha przygotujesz animację, która będzie prezentować 
wpływ świata natury na świat wynalazków i technologii. Wymyślisz także 
nowe nazwy urządzeń wykorzystanych w projekcie, odwołując się do ich  
rodowodu wywodzącego się z natury. 

Jak to zrobić? 

Otwórz link z projektem https://scratch.mit.edu/projects/447181014/editor/

Wejdź w duszka Ptak samolot i Przejdź do zakładki kostiumy, aby zobaczyć 
jakie grafiki są ukryte dla duszka. Poszczególnym kostiumom nadaj własnej 
nazwy: 

Krok 1 Krok 2
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Następnie przejdź do zakładki Skrypt i korzystając z bloczka ustaw rozmiar 
duszka dostosuj jego rozmiar na 50 procent. Dołącz bloczek do zielonej flagi. 

W kolejnym kroku przygotuj drugi skrypt, który będzie odpowiedzialny za 
poruszanie się duszka po scenie. W tym celu sięgnij po bloczki idź do losowa 
pozycja oraz leć przez 1 sekunda do losowa pozycja. W drugim bloczku zmień 
czas lotu duszka na 3 sekundy. 

Połącz bloczki ze sobą, dokładając do nich bloczek ukryj, a do pierwszego 
skryptu dodaj bloczek pokaż. Przykładowe skrypty mogą wyglądać tak: 

Sprawdź teraz jak działa projekt. W kolejnym kroku rozbuduj prawy skrypt 
dodając animację lotu papugi oraz zamianę jej kostiumu na samolot. W tym 
celu skorzystaj z bloczku powtórzeń i zamiany kostiumów. 
Przykładowy skrypt może wyglądać tak: 

Krok 1 Krok 2
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Wyzwanie 1 
Teraz zwróć uwagę na pozostałe duszki (Żyrafa dźwig, Ważka dron). Zerknij 
do ich kostiumów i zobacz jakie grafiki przedstawiają. Stwórz dla nich skryp-
ty podobne do tych stworzonych dla duszka Ptak samolot. Kiedy już przy-
gotujesz skrypty dla poszczególnych duszków skorzystaj z bloczków nadaj 
wiadomość. Pozwolą one na to, aby poszczególne animacje pojawiały się po 
kolei. Zacznij od zmiany nazwy wiadomości: 

Pierwszy bloczek nadaj komunikat dołącz do skryptu w duszku Ptak samolot, 
po jego ukryciu. 

Wiadomość niech zostanie odebrana przez kolejnego duszka, np.: Żyrafa - 
dźwig, który z kolei przekaże kolejną wiadomość do trzeciego duszka. Przykła-
dowe skrypty z nadaniem i odbiorem komunikatu wyglądają tak: 

W ten sam sposób możesz ułożyć skrypty dla trzeciego duszka. Jeśli chcesz 
dodaj kolejne duszki, które będą łączyć inspiracje ze świata natury ze świata 
technologii. Jeśli potrzebujesz dodatkowych duszków możesz je narysować, 
albo pobrać ze strony https://pixabay.com/pl/. 
Gotowy projekt znajdziesz tutaj: https://scratch.mit.edu/projects/447181222 

Krok 1

Duszek 1

Krok 2

Duszek 2
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Wyzwanie 2 
Powyżej stworzyłeś projekt, który ilustruje inspiracje ze świata natury prze-
niesione do świata cywilizacji. Przyszedł czas, aby stworzyć Twoje autorskie 
nazwy dla poszczególnych urządzeń. Dlatego jeśli jeszcze tego nie zrobi-
łeś koniecznie stwórz swojego własnego duszka, które będzie prezentować 
urządzenie i inspirację, która mogła wpłynąć na jego wygląd lub sposób 
działania. Do rozbudowania skryptów skorzystasz z poniższego bloczka: 

Zrób burzę mózgów, za pomocą kartki i ołówka lub w edytorze tekstu wypisz 
co najmniej 10 nowych nazw dla prezentowanych urządzeń. Przykładowo w 
przypadku drona jedna z nazw może brzmieć: ważkoron. Z wygenerowanych 
pomysłów wybierz jeden i wpisz jego nazwę do powyższego bloczka. 

Na końcu ułóż bloczek w takim miejscu skryptu, aby wymyślona przez Ciebie 
nazwa pojawiła się zaraz zmianie kostiumu duszka na dane urządzenie tech-
niczne. Powodzenia! 

Bloczek powiedz
Bloczek pozwala duszkowi wyświetlić 
chmurkę z tekstem 
Bloczek jest dostępny w szufladzie 
„Wygląd“
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Aleksander Naganowski
Dyrektor ds. rozwoju rozwiązań cyfrowych w polskim oddziale 
Mastercard Europe 

Doświadczony menedżer i inżynier specjalizujący się w płatno-
ściach na kanałach cyfrowych, rozwiązaniach bezpieczeństwa 
oraz współpracy z nowymi partnerami technologicznymi i bizne-
sowymi. Jest odpowiedzialny za wdrażanie nowych technologii, 
takich jak biometria, tokenizacja i uczenie maszynowe. Szuka 
nowych formuł współpracy biznesowej z partnerami w ramach 
otwartych ekosystemów. Odpowiada także za współpracę Ma-
stercard z BLIK oraz The Heart. 

Aleksander ma ponad piętnastoletnie doświadczenie w zaawan-
sowanych technologiach ICT, pracował naukowo w dziedzinie 
sztucznej inteligencji i przetwarzania obrazów, zarządzania pro-
jektami oraz inżynierii w takich firmach jak France Telecom 
i Polkomtel. Dołączył do Mastercard w 2011 roku. 
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Wprowadzenie
Róża dowiedziała się od Aleksandra, w jaki sposób działają 
różne formy płatności. Witaj na kolejnej lekcji programowa-
nia z Amazon STEM Kindloteką, podczas której przy pomocy 
Scratcha spróbujemy zaprogramować proces płatności kartą 
oraz wybierzemy się na zakupy. 

Z czego korzystamy? 
Bloczek start
To bloczek, od którego rozpoczyna  
się większość skryptów w Scratchu. 
Bloczek znajdziesz w szufladzie  
„Zdarzenia“

Bloczek powiedz 
To bloczek, który pozwala duszkowi 
wyświetlać chmurkę komiksową  
z dowolnym tekstem 
Bloczek jest dostępny w szufladzie 
„Wygląd“ 

Bloczki ustaw i zmień zmienną 
Bloczek ustaw pozwala na zadekla-
rowanie wartości zmiennej 
Bloczek zmień pozwala na zmianę 
wartości zmiennej  
Bloczki są dostępne w szufladzie 
„Zmienne“ 

Bloczki wyrażeń “=”, “>”, “lub”  
Bloczki pozwalają na wykorzystanie  
wyrażeń matematycznych i logicz-
nych  
Bloczki są dostępne w szufladzie  
„Wyrażenia“ 
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Co robimy? 
W tej aktywności, stworzysz z wykorzystaniem zmiennych, projekt będący 
symulacją płatności z wykorzystaniem karty. Na początku zobaczysz, jak 
stworzyć zmienną, a następnie, rozwijając projekt, jak skorzystać z funkcji 
losowania oraz działań matematycznych na zmiennych. 

Jak to zrobić? 

Otwórz link z projektem https://scratch.mit.edu/projects/447189383/editor/

Kliknij na szufladę “Zmienne”, która 
znajduje się po lewej stronie ekranu. 

Bloczki: kiedy otrzymam wiado-
mość i nadaj komunikat 
Bloczek kiedy otrzymam wiadomość  
rozpoczyna realizację skryptu po 
otrzymaniu wiadomości 
Bloczek nadaj komunikat pozwala 
wysłać wiadomość do innego duszka 
lub innej części skryptu 
Bloczki są dostępne w szufladzie 
„Zdarzenia“ 

Bloczki kiedy ten duszek kliknięty  
i kiedy klawisz spacja naciśnięty 
Bloczki uaktywniają realizację 
skryptu, w wyniku wystąpienia zda-
rzeń (kliknięcie duszka lub naciśnię-
cie spacji)  
Bloczki są dostępne w szufladzie 
„Zdarzenia“ 

Bloczek jeżeli, w przeciwnym razie  
Bloczek pozwala na stworzenie  
warunku     
Bloczek jest dostępny w szufladzie 
„Kontrola“ 
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Kliknij na pozycję Utwórz zmienną  i stwórz zmienną “saldo”, zatwierdzając 
przyciskiem “ok”. 

Po stworzeniu zmiennej w szufladzie 
“Zmienne” pojawią się nowe bloczki: 

Krok 1 Krok 2
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W kolejnym kroku, prawym przyciskiem myszy, kliknij na okienko zmiennej, 
które pojawi się w lewym górnym rogu sceny i wybierz z menu opcję normal-
ny widok. 

Teraz przejdź do duszka- zakupy. 

Z szuflady “Zdarzenia“ wyjmij bloczki: kiedy duszek kliknięty oraz kiedy kla-
wisz spacja naciśnięty. 

Krok 1 Krok 2

Następnie przenieś stworzone okienko na duszka-kartę: 

Teraz stwórz skrypt dla karty. Na początku zadeklaruj wartość zmiennej sal-
do na 100 i dołącz go do zielonej flagi.  

Dodaj do niego bloczek powiedz. 
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Do pierwszego dodaj bloczek nadaj wiadomość. Będzie to sytuacja, w której 
użytkownik programu chce kupić dany produkt i za niego zapłacić. 

Do bloczka kiedy kiedy klawisz spacja naciśnięty dodaj bloczek następny kostium

W kolejnym kroku wróć do duszka z kartą i z szuflady “Zdarzenia” wybierz 
bloczek kiedy otrzymam komunikat. Dodaj do niego bloczek powiedz wpisując 
w jego treść sprawdzam kartę. 

Przy pomocy bloczków z szuflady “Wyrażenia” ułóż następującą składnię: 

Umieść ją w bloczku jeżeli, w przeciwnym razie. 

Kiedy to zrobisz, w odpowiednie 
miejsca, dodaj kolejne bloczki 
zgodnie z poniższym skryptem: 

Krok 1

Krok 3

Krok 2

Krok 4
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Wyzwanie 1
W tym wyzwaniu dodasz animację przetwarzania danych oraz konieczność 
dodawania kodu PIN podczas płacenia za zakupy. Z wykorzystaniem bloczka 
powiedz przygotuj przynajmniej trzy bloczki, w których, przy pomocy spacji 
przesuniesz znak “*”.  Dzięki wykorzystaniu pętli, powstanie prosta anima-
cja, którą możesz dołączyć po komunikacie sprawdzam kartę. 

Wyzwanie 2
Korzystając z bloczka losuj spróbuj zaprogramować zmienną saldo, aby po 
uruchomieniu programu przyjmowała wartość od 200 do 1000.  

Całość animacji może wyglądać w taki sposób: 

Teraz stwórz nową zmienną PIN. Zadeklaruj jej wartość jako czterocyfrowy 
PIN. A następnie z pomocą bloczków pytanie oraz odpowiedź oraz warunku 
“=”, zaprogramuj sprawdzenie poprawności PIN-u.  
Przykładowy projekt znajdziesz tutaj:  
https://scratch.mit.edu/projects/447189242 

Do duszka-zakupy dodaj więcej kostiumów, które 
będą przedstawiały produkty możliwe do zakupu w 
sklepie. Dla duszka-zakupy również możesz stwo-
rzyć zmienną, która będzie ceną każdego produktu. 
Cena powinna się zmieniać w losowy sposób, wraz 
ze zmianą kostiumu. 
Przykładowy projekt: 
https://scratch.mit.edu/projects/447189042 

Bloczek losuj  
To bloczek, który pozwala losować 
wartość liczbową z podanego prze-
działu.  
Bloczek jest dostępny w szufladzie 
„Wyrażenia“ 
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Przemek Staroń

Psycholog, trener, wykładowca, Nauczyciel Roku 2018, autor 
książki „Szkoła bohaterek i bohaterów“, finalista Global Teacher 
Prize 2020.
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Wprowadzenie
W spotkaniu z Przemkiem Róża dowiedziała się, że nauka 
może być magiczną przygodą. Umiejętność uczenia się jest 
potrzebna niezależnie od tego, jak bardzo rozwinie się tech-
nologia. Dlatego w ostatnim scenariuszu zmierzysz się  
z wyzwaniami, w których rozwiążesz stawiane przed tobą 
problemy w Scratchu. Na koniec stworzysz też komiks,  
w którym z pomocą magii programowania stworzysz,  
co tylko sobie wymyślisz! Przejdźmy do lekcji przygotowa-
nej przez specjalistów z Amazon STEM Kindloteka. 

Z czego korzystamy? 
Bloczek start
Bloczek kiedy kliknięto rozpoczyna 
większość skryptów w Scratchu.  
Bloczki znajdziesz w szufladzie  
„Zdarzenia“

Bloczki powiedz, ukryj i pokaż 
Bloczek powiedz, który pozwala 
duszkowi wyświetlać chmurkę  
komiksową z dowolnym tekstem. 
Bloczki ukryj i pokaż pozwalają 
ukrywać i pokazywać duszka  
we wskazanym momencie. 
Bloczki są dostępne w szufladzie  
„Wygląd“

Bloczki element i długość 
Bloczki te pozwalają na pobranie 
informacji tekstowej od użytkownika 
programu.  
Bloczki są dostępne w szufladzie  
„Zmienne“ po utworzeniu listy

Bloczek czekaj aż 
Bloczek umożliwia wstrzymanie dal-
szej realizacji skryptu to zaistnienia 
jakiegoś zdarzenia.    
Bloczek jest dostępny w szufladzie  
„Kontrola“
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Co robimy? 
W tej aktywności wykorzystasz Scratcha do znalezienia i poprawy błędów 
w przygotowanych projektach. Procesy usuwania błedów z kodu nazywa się 
debugowaniem. Dowiesz się także jak stworzyć listę zmiennych i wykorzy-
stać je do stworzenia projektu.  

Jak to zrobić? 
Popraw błędy w dwóch poniższych projektach, a następnie rozpocznij reali-
zację kolejnego projektu w Scratchu. 

Debugowanie 1 
Otwórz link z projektem: https://scratch.mit.edu/projects/447711067/ 

Po otwarciu projektu uruchom go kilkając zieloną flagę. W projekcie Róża po 
dotknięciu czarodziejską różdżką powinna się zmienić w czarodziejkę. Nie-
stety tak się nie dzieje. Wejdź do skryptów poszczególnych duszków i spró-
buj zmodyfikować projekt, aby kostium Róży zmienił się na czarodziejkę.

Debugowanie 2 
Otwórz link z projektem: https://scratch.mit.edu/projects/447743075/ 

Po otwarciu uruchom projekt. Tym razem Róża zmienia się w czarodziejkę. 
Następnie rozpoczyna się krótki dialog z czarodziejem. Niestety duszki pre-
zentują swoje kwestie jednocześnie. Zdebuguj program w taki sposób, aby 
czarodziej i Róża wyświetlały swoje kwestie po kolei, a nie równocześnie.  
Do rozwiązania tego problemu możesz użyć bloczków “nadaj konunikat”. 

Teraz kiedy udało się naprawić błędy w projektach otwórz projekt:  
https://scratch.mit.edu/projects/447745896 

Porównaj swoje rozwiązania z tymi 
przygotowanymi w projekcie. Może za-
stosowałeś inne rozwiązanie, sprawdź 
różnice. Następnie dodaj do skryptu 
Róży dalszą część, będzie w niej loso-
wać pytania, z listy zmiennych, którą 
utworzysz. W tym celu wjedź w szufla-
dę zmienne i kliknij w przycisk Stwórz 
listę. Następnie nadaj jej nazwę, np.: 
pytania. Dzięki temu w szufladzie poja-
wią się nowe bloczki, z których będzie 
mógł korzystać. 

Krok 1

Krok 2
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W lewym górnym rogu sceny pojawi się okno w które możesz wprowadzić 
kolejne pytania, która chcesz aby zadała Róża. Skorzystaj ze znaku “+”  
w lewym dolnym rogu nowego okna i wpisz swoje propozycje. 

Następnie kliknij w niebieski znacznik znajdujący się w szufladzie zmiennych 
obok bloczka listy pytania.  
Dzięki temu lista pytań nie będzie już widoczna w scenie. 

Teraz posiadając listę pytań możesz ułożyć skrypt, który spowoduje, że Róża 
w losowy sposób będzie wyświetlać jedno z nich. W tym celu sięgnij po klo-
cek powiedz  i przygotuj bloczki zgodnie z poniższym schematem. Najpierw 
stwórz skrypt, który będzie losował jedno z pytań. Sięgnij po bloczek losuj  
i ustal jego zakres od 1 (pierwsze pytanie z listy) do końca listy. Koniec listy 
reprezentowany będzie przez bloczek długość. Dzięki temu nie ważne ile 
wpiszesz pytań jedno z nich zostanie wylosowane z pełnego zakresu.  

Krok 1 Krok 2 Krok 1 Krok 2

Krok 1

Krok 2
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Wyzwanie 1
Nasza komiksowa przygoda dobiega końca. Dlatego zapraszamy Cię do napi-
sania ciągu dalszego. Korzystając z wyobraźni i umiejętności stwórz komik-
sową wersję przygód Róży w Scratchu. 
Sięgnij po projekt: https://scratch.mit.edu/projects/452593741. Uruchom 
go, a następnie zmodyfikuj według własnego pomysłu. Zwróć uwagę, że sce-
na ma więcej teł. Możesz stworzyć projekt w najbliższej Ci tematyce. 
Keep scratching! 

Tak stworzony blok umieść w bloczku element 

Krok 1

Krok 2

Następnie utworzony bloczek połącz z powiedz: 

I dołącz go do skryptu Róży, który kończył się bloczkiem powiedz “hmm”. 
Następnie uruchom projekt i sprawdź jak działa.  
Gotowy projekt znajdziesz też tutaj:  
https://scratch.mit.edu/projects/452544851 

Krok 1

Krok 2
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Piotr Łój
Założyciel i prezes Fundacji Virtual Dream. Producent filmów 
sferycznych VR360. Za pomocą technologii immersyjnych i wirtu-
alnej rzeczywistości przybliża świat zewnętrzny  ludziom, którzy 
sami nie mogą do niego wejść. Przełamuje ich bariery spowodo-
wane  chorobą, wypadkami, lub sytuacją życiową. Jego główne 
działania skupiają się na wirtualnym spełnianiu marzeń dziecia-
ków chorych na raka, tkwiących w izolatkach onkologicznych, lub 
zamkniętych w szpitalnych salach z innych powodów. Dzięki go-
glom VR spełnia ich marzenia, motywuje, wzmacnia, obniża stres 
i przynosi uśmiech. 
Swoją misję wykonuje od 2014 roku w skali międzynarodowej 
dzięki wsparciu grupy patronów z Patronite.pl/VirtualDream 
Piotr, pionier w swojej branży był zapraszany jako wykładowca, 
konsultant oraz wykonawca projektów przez m.in ONZ, Między-
narodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Lekarzy Bez Granic, MIT 
i wiele innych organizacji od Chin, przez Izrael aż po Stany Zjed-
noczone i Afrykę Południową. Obecnie prowadzi projekt i doku-
mentuje piękno dzikiej islandzkiej przyrody.
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Wprowadzenie
Witaj na kolejnej lekcji scratchowania z Amazon STEM Kin-
dloteką. Czy wiesz, że z rozszerzoną rzeczywistością możesz 
spotkać się na znanej Ci już platformie Scratch? Dzięki funk-
cji kamery stworzysz projekt w którym połączysz w prosty 
sposób zaplanujesz interakcję świata rzeczywistego z wirtu-
alnym. To prosty sposób, aby przekonać się, że technologia 
jest dostępny na wyciągnięcie. 

Z czego korzystamy? 
Bloczek start
To bloczek, od którego rozpoczyna  
się większość skryptów w Scratchu. 
Bloczek znajdziesz w szufladzie  
„Zdarzenia“

Bloczek zmień efekt kolor 
Bloczek zmień efekt kolor pozwala  
na zmianę koloru duszka. 
Bloczek znajdziesz w szufladzie „Wygląd“

Bloczki: idź do, ustaw kierunek  
i przesuń o 
Bloczek idź do x, y pozwala na usta-
wienia duszka na konkretnym miej-
scu na scenie. 
Bloczek ustaw kierunek na wskazuje 
kierunek, w którym będzie poruszał 
się duszek. 
Bloczek przesuń o, wskazuje o ile 
kroków będzie przesuwał się duszek. 
Bloczki są dostępne w szufladzie 
„Ruch“

Bloczek stempluj i bloczek wyczyść 
wszystko 
Bloczek stempluj pozwala pozosta-
wiać graficzną kopię duszka na scenie.
Bloczek wyczyść wszystko usuwa 
wszystkie grafiki stworzone przez 
bloczki z rozszerzenia “pióro”. 
Bloczki są dostępne w szufladzie „Pióro“
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Co robimy? 
Przy pomocy rozszerzenia czujnik ekranu oraz pisak, stworzysz projekt po-
zwalający na kontrolę duszka z wykorzystaniem kamery. W dalszym kroku 
poznasz funkcję klonowania, aby projekt był bardziej dynamiczny.  

Jak to zrobić? 

Otwórz link z projektem https://scratch.mit.edu/projects/452853816 

Następnie wybierz dwa rozszerzenia, 
które umożliwią korzystanie z no-
wych bloczków: 

Dzięki temu, w zasobniku po lewej 
stronie, pojawią się nowe szuflady  
z bloczkami: 

Kliknij w lewym dolnym rogu w ikonę:

Bloczki: nagranie video  
i kiedy ruch video 
Bloczek nagranie video pozwala na  
wykorzystanie wartości prędkości  
i kierunku ruchu zarejestrowanego  
w kamerze. 
Bloczek kiedy ruch wideo sprawdza 
wartość prędkości ruchu w oku kamery. 
Bloczki są dostępne w rozszerzeniu  
„Czujnik video“
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Krok 1 Krok 2

Układanie skryptu rozpocznij od przygotowania bloczka nagranie wideo. 
Korzystając z menu rozwijanego w zielonym bloczku, zamień właściwość 
“ruch” na “kierunek”, a “duszek” na “scenę”. 

Następnie odpowiednio przygotowany bloczek, połącz z bloczkiem ustaw 
kierunek na. 

Zmodyfikuj także wartość bloczka przesuń o, aby miał wartość 20 kroków. 
Kliknij w okno z liczbą 10 i zmień ją na 20. 

Tak przygotowany bloczek dołącz do bloczka kiedy ruch video. Po połączeniu 
bloczków, dołącz do nich bloczek przesuń o 10 kroków oraz stempluj. Skrypt 
zamknij bloczkiem zmień efekt kolor.  

W kolejnym kroku ułóż dla duszka drugi skrypt. Będzie on definiował usta-
wienia startowe, uruchamiające właściwości duszka i sceny po każdym włą-
czeniu projektu. 

Teraz po uruchomieniu projektu postaraj się przy pomocy ruch przed kamerą 
doprowadzić duszka do Róży. Pamiętaj, że możesz użyć różnych części ciała: 
dłoni, łokcia lub głowy. 

Krok 1

Krok 2
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Następnie zmień w znany Ci już sposób bloczek nagrania wideo do postaci: 

Umieść go w bloczku przesuń o. Po zmianie, skrypt będzie wyglądał jak poniżej: 

Poeksperymentuj z wartością 10 w bloczku kiedy ruch wideo oraz z warto-
ściami przesunięcia dla duszka i sceny. Zobacz, jak wprowadzone zmiany 
wpływają na zachowanie duszka. 

Wyzwanie 1
Nasz projekt możemy rozszerzyć dzięki dodaniu funkcji stemplowania. Blo-
czek stempluj należy dodać pod skrypt rozpoczynający się od bloczka kiedy 
ruch wideo. Po jego dołączeniu, na scenie pozostanie ślad drogi, którą prze-
prowadzisz duszka do Róży.   

Wyzwanie 2
W tym wyzwaniu poznasz dwa nowe bloczki pozwalające klonować duszka  
i jego właściwości.   

Bloczki:  
stempluj i wyczyść wszystko   
Bloczek utwórz klona z  pozwala 
stworzyć klona duszka. 
Bloczek gdy zaczynam jako klon  
rozpoczyna skrypt dotyczący zacho-
wania klona. 
Bloczek usuń tego klona usuwa klona.   
Bloczki opisane są na pierwszej stronie
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Korzystając z projektu bazowego  
https://scratch.mit.edu/projects/425761107/editor/ 
z bloczków znajdujących się w polu roboczym ułóż poniższe skrypty: 

Uruchom program i zobacz w jaki sposób działa. Następnie zastanów się, 
w którym miejscu można zmienić wartość, żeby klony duszka były większe 
lub mniejsze oraz poruszały się szybciej lub wolniej. 

Kliknij w lupkę z minusem, która pozwala zobaczyć z jakich bloczków składa 
się bloczek interakcja klona. Zobacz, jak działa i zastanów się co możesz  
w nim zmienić.  
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Piotr Konieczny
Piotr Konieczny od 0x10 lat pomaga polskim i zagranicznym fir-
mom w zabezpieczaniu ich sieci przed cyberprzestępcami. Wła-
muje się do nich (za ich zgodą!)  i potem pokazuje, jak to zrobił. 
A kiedy tego nie robi,  prowadzi niebezpiecznik.pl, gdzie uczy, jak 
zachować bezpieczeństwo i prywatność w internecie.  

Bardzo lubi osoby, które czytają biografie autorów do końca 
i zostawia im prezent: liczbę lat podaje w notacji heksadecymal-
nej. Jeśli wpiszesz w Google  „0x10 to decimal”, to zobaczysz ją 
w podstawie dziesiętnej i pomyślisz „ale fajne! Google ma wbudo-
wany kalkulator!” 
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Wprowadzenie
Róża i Malina dowiedziały się, że korzystając z internetu, 
trzeba pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Czujność jest 
niezbędna do tego, aby w sieci serfować bez szkód. Dlatego 
korzystając ze Scratcha w lekcji przygotowanej przez spe-
cjalistów z Amazon STEM Kindloteka, spróbujemy poćwiczyć 
umiejętność bezpiecznego zachowania podczas zabawy i 
pracy online. 

Z czego korzystamy? 
Bloczek start
To bloczek, od którego rozpoczyna 
się większość skryptów w Scratchu. 
Bloczek znajdziesz w szufladzie 
„Zdarzenia“

Bloczek ustaw w kierunku duszka 
Bloczek ustaw w kierunku duszka,  
ustawia w określona stronę kierunek 
duszka. 
Bloczek jest dostępny w szufladzie „Ruch“ 

Bloczki: ustaw styl obrotu, przesuń, 
jeżeli na brzegu odbij się 
Bloczek jeżeli na brzegu odbij się powo-
duje, że duszek nie ucieka poza wi-
doczną część sceny. 
Bloczek ustaw styl obrotu ustala spo-
sób wykonania obrotu przez duszka. 
Bloczek przesuń o, wskazuje, o ile  
kroków będzie przesuwał się duszek. 
Bloczki są dostępne w szufladzie „Ruch“ 

Bloczki: jeżeli to i zatrzymaj  
wszystko 
Bloczek jeżeli to tworzy warunek,  
który wskazuje, co ma wydarzyć się, 
jeśli warunek zostanie spełniony. 
Bloczek zatrzymaj wszystko kończy 
działanie wszystkich skryptów  
w projekcie, we wskazanym momencie. 
Bloczki są dostępne w szufladzie „Kontrola“ 
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Co robimy? 
Korzystając z duszka – komputera, stworzysz prostą grę, w której będziemy 
unikać niebezpiecznych działań oraz będziemy korzystać ze sprawdzonych 
programów i podejmować bezpieczne decyzje. W projekcie stworzysz prosty 
mechanizm kierowania duszkiem - laptopem przy pomocy kursora myszy.  

Jak to zrobić? 

Otwórz link z projektem https://scratch.mit.edu/projects/447181507/editor/

Rozpocznij pracę z duszkiem-laptopem. Na początek, z pomocą bloczków  
zawsze oraz ustaw duszka i przesuń o stwórz skrypt sterowania duszkiem 
przy pomocy kursora myszy. W pierwszej kolejności zmień wartość 10 kroków 
na 5, a następnie połącz bloczki w poniższy sposób: 

Tak ułożone bloczki połącz z bloczkiem zielona flaga. Następnie uruchom 
program i zauważ, jak zachowuje się duszek. Zwróć uwagę, że kiedy duszek 
dotyka nieruchomego kursora, to nie przestaje drgać, a zmiana jego położenia 
powoduje jego obrót. Dlatego sięgnij po bloczek ustaw styl obrotu i zmień go 
na nie obracaj. 

Bloczki: zawsze i powtarzaj aż 
Bloczek zawsze powtarza nieskończoną licz-
bę razy skrypt w nim umieszczony. 
Bloczek powtarzaj aż pozwala na powtarza-
nie skryptu, aż do wystąpienia wybranego 
zdarzenia. 
Bloczki są dostępne w szufladzie „Kontrola“

Bloczek dotyka 
Bloczek dotyka, pozwala wykorzystać zda-
rzenie, jakim jest dotknięcie duszka ze 
wskazanym elementem lub innym duszkiem. 
Bloczek dostępny w szufladzie „Wskaźnik“
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Krok 1 Krok 2

Umieść bloczek w przygotowanym wcześniej skrypcie za zieloną flagą.  
W kolejnym kroku zlikwidujesz drgania duszka, kiedy dotyka on kursora.  
W tym celu sięgnij do duszka powtarzaj aż i połącz go z bloczkiem dotyka 
wskaźnik myszy. 

Krok 1 Krok 2

W środku stworzonego bloczka umieść bloczki ustaw w kierunku duszka oraz 
przesuń o 5 kroków. Całość skryptu będzie wyglądać tak:

Zwróć uwagę, jak teraz będzie zachowywał się duszek. 

Wyzwanie 1 
W tej części zajmiemy się dwoma kolejnymi duszkami. Znajdziesz je pod na-
zwami: przycisk 1 i przycisk 2. Przygotujesz skrypt, który pozwoli im poruszać 
się z prawej do lewej strony i z powrotem. 
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Kliknij na ikonę przycisk 1 w zasobniku duszków i wejdź w jego skrypt.  
Zauważ, że ma on już stworzony początek skryptu, który określa, gdzie po 
uruchomieniu programu znajdzie się duszek. Korzystając z wcześniejszej czę-
ści projektu, dodaj do skryptu bloczek, który spowoduje, że nie będzie się on 
obracał. W kolejnym kroku dodaj do tego skryptu bloczki zawsze, przesuń o  
i jeżeli na brzegu odbij się. Stworzysz skrypt, który powoduje, że duszek będzie 
się poruszał z lewej do prawej i z powrotem. Twój skrypt może wyglądać tak: 

Wyzwanie 2 
W projekcie masz już duszka-laptopa, którym sterujesz przy pomocy kur-
sora oraz dwa duszki, które poruszają się zgodnie z ułożonymi przez Ciebie 
skryptami. Teraz spowodujemy, że będą one wchodzić w interakcję. Mamy 
też czwartego duszka–robota, do którego duszek-laptop będzie miał dojść. 
Robot jednym zdaniem opisze sytuację, w której znajdzie się gracz. Dlatego 
do bloczka zielonej flagi dodaj bloczek powiedz z tekstem obca osoba prosi 
Cię o podanie adresu email

Teraz przejdź do duszka przycisk 2 i zgodnie z powyższymi krokami spraw, 
aby on przesuwał się z prawej do lewej. 

Teraz w przypadku takiego pytania zaprogramuj duszka-laptopa, aby przecho-
dząc przy pomocy wskaźnika myszy do robota podczas dotknięcia przycisku 1 
uśmiechał się, a dotykając przycisk 2 miał smutną minę i kończył program. 
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Zajrzyj do kostiumów duszka-laptopa i zauważ, że są tam jeszcze dwie  
propozycje. Ułóż skrypt dla laptopa, który spowoduje, że duszek dotykając 
duszka przycisk 1 przejdzie dalej do robota, natomiast kiedy dotknie duszka 
przycisk 2 zatrzyma całą grę. 

Sprawdź, czy wszystko działa poprawnie. Następnie zastanów się i ułóż skrypt 
reakcji dla duszka- robota, kiedy dotrze do niego duszek-laptop. Możesz też sa-
modzielnie zmieniać zadanie, które stawiane jest przez robota na początku gry. 

Do zrobienia obu skryptów przygotuj bloczek dotyka. 

Krok 1 Krok 2

Połącz go z bloczkami: jeżeli i zmień kostium na robiąc według poniższego wzoru:

Na tej samej zasadzie ułóż skrypt, który wywoła reakcję duszka-laptopa z przy-
ciskiem 2. Pamiętaj, aby dodatkowo w odpowiednim miejscu umieścić bloczek 
zakończ wszystko. 
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Rafał Han
Współzałożyciel i CEO Silvair - spółki technologicznej z obsza-
ru Internetu Rzeczy i inteligentnego oświetlenia. Doświadczony 
przedsiębiorca, inwestor i mentor. Przez kilkanaście lat prowa-
dził własne firmy działające w obszarze marketingu i reklamy. 
W założonych przez siebie spółkach odpowiadał m. in. za global-
ne strategie marketingowe oraz prowadzenie negocjacji z part-
nerami handlowymi w USA i w Europie. Z sukcesem współtworzył 
liczne start-upy (m.in. futbolowo.pl, Estimote, Duckie Deck, ciuf-
cia.pl) w Polsce i Dolinie Krzemowej.  

Od 2014 roku zawodowo poświęcony wyłącznie Silvair. Jego 
misją w Silvair jest stworzenie rozwiązania, które zapewni lu-
dziom komfort i bezpieczeństwo a tym samym będzie przyjazne 
dla środowiska. Rafał uwielbia podróżować swoimi oldskulowymi 
busami VW z rodziną - żoną Justyną, twórczynią marki dziecię-
cej CzuCzu i czwórką dzieci, włącznie z najmłodszą córką Anią. 
Pasję do odkrywania i aktywnego spędzania czasu łączy z goto-
waniem i fotografią. 

171



Wprowadzenie
Róża już wie, że internet rzeczy otwiera wiele nowych możli-
wości. Z pewnością może pomóc w ekonomicznym i ekologicz-
nym gospodarowaniu zasobami: energią, wodą, gazem.  
W zajęciach Scratch przygotowanych przez ekspertów Ama-
zon STEM Kindloteka stworzymy symulację elementów inteli-
gentnego domu. 

Z czego korzystamy? 
Bloczek start
To bloczek, od którego rozpoczyna  
się większość skryptów w Scratchu. 
Bloczek znajdziesz w szufladzie  
„Zdarzenia“

Bloczki zmień kostium i zmień tło 
Bloczki pozwalają na zmianę wyglą-
du duszka oraz tła. 
Bloczki są dostępne w szufladzie  
„Wygląd“

Bloczki:  jeżeli to, w przeciwnym 
razie i zawsze  
Bloczek jeżeli to, w przeciwnym ra-
zie pozwala na stworzenie warunku  
Bloczek zawsze, pozwala stworzy 
pętle powtórzeń dla fragmentu pro-
gramu  
Bloczki są dostępne w szufladzie  
„Kontrola“

Bloczek ustaw zmienna 
Bloczek pozwala na zadeklarowanie 
wartości zmiennej  
Bloczek znajdziesz w szufladzie 
„Zmienna“
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Co robimy? 
Korzystając ze Scratcha stworzysz makietę inteligentnego domu. Twoja lam-
pa będzie się świecić, w zależności od tego czy jest ciemno, czy jasno. Nato-
miast kaloryfer, będzie ogrzewał pomieszczenie, w zależności od wysokości 
temperatury w domu.  

Jak to zrobić? 

Otwórz projekt: https://scratch.mit.edu/projects/447189509 

Kliknij na duszka-okno. Układanie skryptu rozpocznij od przygotowania 
dwóch bloczków. W pierwszej kolejności stwórz zmienną noc. Będzie ona 
definiować, czy mamy w programie noc czy dzień (wartość 0 – dla nocy,  
wartość 1 - dla dnia).

W kolejnym kroku połącz bloczek czekaj z bloczkiem losuj: 

Teraz z szuflady wyjmij bloczek powtórz i ustaw go na 10 razy.  
Następnie z wykorzystaniem bloczka zmień kostium ułóż poniższy skrypt: 
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Ten skrypt będzie powodował, że za oknem będzie pojawiać się dzień lub 
noc. Każdemu z tych stanów przypisana jest inna wartość zmiennej noc: 
zero lub jeden. Dynamika tego procesu jest wprowadzona przez zastosowa-
nie bloczka losuj. Sprawdź, jak działa Twój program. 

Teraz przejdź do duszka-lampa. Stworzysz tam przepis, który spowoduje, że 
kiedy będzie noc-lampa będzie świecić, a kiedy dzień-zgaśnie. 

Przygotuj bloczki, które umieścisz w środ-
ku powyższego warunku. Kiedy będzie dzień 
(zmienna równa się jeden) nasza lampa powin-
na być w trybie dziennym, dlatego sprawdź  
w kostiumach lampy, jak nazywa się kostium 
ze zgaszoną lampą. To samo zrób z tłem. Zer-
knij w Scenie jak nazywa się białe tło. Umieść 
bloczki w odpowiednie miejsce. W klamrę  
w przeciwnym razie dodaj bloczki zmiany  
kostiumu lampy oraz tryb nocny.  
Całość skryptu dla lampy może wyglądać tak: 

Przygotuj bloczek, który będzie spraw-
dzał jaką wartość ma zmienna noc. 

I umieść go w bloczku jeżeli,  
w przeciwnym razie. 

Sprawdź, jak działa Twój projekt. 

Wyzwanie 1
W tej części zajmiesz się kolejnym duszkiem. Jest to kaloryfer. Zajrzyj do 
jego kostiumów i zwróć uwagę, że może on pracować w dwóch trybach.  
W zależności od temperatury w pomieszczeniu, będzie je ogrzewał lub nie. 
W tym celu, stwórz nową zmienną i nazwij ją temperatura. Następnie kliknij 
prawym przyciskiem myszki w ikonkę zmiennej na scenie i wybierz z menu 
opcję z suwakiem. 
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Do bloczka zielonej flagi dodaj bloczek ustawiający zmienną temperatura 
na 22 stopnie. Następnie, aby duszek-kaloryfer był widoczny, skorzystaj z 
bloczka pokaż. Teraz przygotuj skrypt, w którym w zależności od temperatu-
ry, kaloryfer będzie w trybie: włączony  (1) lub wyłączony (0). Do tego celu 
skorzystaj z bloczka wyrażenia i stwórz: 

Teraz z wykorzystaniem bloczków jeżeli, w przeciwnym razie ułóż skrypt, 
który będzie zmieniał kostium kaloryfera w zależności od temperatury. Po 
ułożeniu skryptu, sprawdź jego działanie, zmieniając wartość temperatury 
przy użyciu pisaka.  
Przykładowy skrypty oraz cały projekt możesz zobaczyć tutaj:  
https://scratch.mit.edu/projects/447189832 

Krok 1 Krok 2

Zastanów się, w jakim cyklu i kiedy temperatura ma się zmieniać. W jakim 
duszku najlepiej wprowadzić taką zmianę? Poeksperymentuj ze skryptami 
kaloryfera. Skorzystaj także z bloczków czekaj i losuj.  
Przykładowy projekt: https://scratch.mit.edu/projects/447189677 
Możesz także spróbować zaprogramować temperaturę, aby wolniej rosła  
lub szybciej spadała nocą. Keep scratching! 

Wyzwanie 2
Spróbuj wprowadzić w swój projekt funkcję obniżania lub podnoszenia się 
temperatury powietrza w pomieszczeniu. W tym celu skorzystaj z bloczka: 

Bloczek zmień zmienną 
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Janina Bąk
Od siedmiu lat jest komendantem komedii w Janinadaily.com. 
Od pięciu lat jest wirtuozem statystyki na Trinity College w Du-
blinie. Autorka bestsellerowej książki popularnonaukowej o staty-
styce. Ma następujące osiągnięcia życiowe: 
1. Jej książka „Statystycznie rzecz biorąc. Czyli ile trzeba zjeść 
czekolady, żeby zdobyć Nobla” sprzedała się w liczbie 75 000 
egzemplarzy w ciągu sześciu miesięcy i przebiła w topce Empiku 
wszystkie części sagi erotycznej Blanki Lipińskiej, co czyni z niej 
Blankę Lipińską statystyki.
2. Nagranie wykładu o statystyce, który wygłosiła na TEDx Ko-
szalin, ma ponad 100 000 wyświetleń i było przez moment popu-
larniejsze niż wideo Zenka Martyniuka .
3. Umie liczyć, opowiadać i opowiadać o liczeniu. Imponuje zaso-
bem słów tak bogatym, że mógłby samodzielnie spłacić cały dług 
publiczny Grecji.
Najbardziej nie lubi, gdy złe rzeczy przytrafiają się dobrym zda-
niom.  
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Wprowadzenie
Matematykę można znaleźć w wielu miejscach. Jeśli dobrze 
się przyjrzeć mamy ją także w muzyce: w rytmie, w długości  
i częstotliwości dźwięku. To bardzo ciekawa odsłona matema-
tycznego świata. Podczas tej lekcji specjaliści z Amazon STEM 
Kindloteka przybliżą nam ten muzyczny świat. Wystarczy wy-
brać odpowiednie klocki w Scratchu i przystąpić do pracy. 

Z czego korzystamy? 
Bloczek start
To bloczek, od którego rozpoczyna 
się większość skryptów w Scratchu. 
Bloczek znajdziesz w szufladzie 
„Zdarzenia“

Bloczek powtórz 
To bloczek, który pozwala na powta-
rzanie dowolną liczbę razy pewnych 
działań w programie.  
Bloczkek jest dostępny w szufladzie  
„Kontrola“ 

Bloczek zagraj nutę 
Bloczek pozwala na odtwarzanie 
określonej nuty. 

Bloczek ustaw instrument 
Bloczek pozwala na wybór brzmienia 
instrumentu.

Bloczek graj na 
Bloczek pozwala na odtwarzanie 
dźwięku instrumentu rytmicznego. 

Bloczki są dostępne w szufladzie 
„Muzyka“ (patrz część Jak to zrobić?) 
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Co robimy? 
Wykorzystasz bloczki muzyczne, aby program odtworzył prostą melodię.  
W kolejnych krokach: dodasz rytm oraz ustalisz dźwięk instrumentu. W dal-
szych wyzwaniach pobawisz się muzycznymi możliwościami Scratcha oraz 
stworzysz swój autorski projekt.    

Jak to zrobić? 

Otwórz link z projektem https://scratch.mit.edu/projects/447182104/editor/

Kliknij na ikonę, która znajduje się  
w lewym dolnym rogu ekranu.

Następnie z menu modułów kliknij 
na ikonę z muzyką. 

Dzięki temu, w zasobniku pojawi się 
nowa szufladka Muzyka, a w niej 
potrzebne nam bloczki: 

W polu roboczym znajduje się bloczek zagraj nutę. Każda nuta posiada  
swoją wartość liczbową. Wystarczy kliknąć w liczbę 60 na bloczku i pojawi 
się klawiatura, z której można wybrać właściwy dźwięk.  
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Po zmianie wartości dźwięków, możesz dodać kolejne dźwięki w poniższej 
kolejności. Dzięki temu, skrypt po dołączeniu bloczków do bloczka z zieloną 
flagą, z góry do dołu, odtworzy znaną Ci melodię. 
67 64 64 65 62 62 60 64 67   
67 64 64 65 62 62 60 64 60 

Krok 1

Krok 3

Krok 2

Krok 4

Dodatkowo na początku skryptu, zaraz za zieloną flagą, możesz dodać blo-
czek ustaw instrument, dzięki któremu można zmienić charakter naszej me-
lodii przez wybranie określonego instrumentu. 

Krok 1 Krok 2

Po ułożeniu przepisu, możesz posłużyć się bloczkiem powtórz, aby zmodyfi-
kować swój przepis zgodnie z poniższym wzorem: 
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Wyzwanie 1 
Oprócz wartości liczbowej oznaczającej wysokość dźwięku, bloczek zagraj 
nutę posiada także wartość oznaczającą tempo. Poszczególne wartości 
przedstawiono w tabeli: 

cała nuta 1 

półnuta 0.5 

ćwierć nuta 0.25 

ósemka 0.125 

szesnastka 0.0625 

Sprawdź, w jaki sposób zmiana wartości rytmicznych wpływa na interpreta-
cję melodii.  
Do swojego projektu możesz dodać sekcję rytmiczną korzystając z bloczka  
graj na. Kiedy klikniesz w nazwę instrumenty rytmicznego, otworzy się 
menu, z którego można wybrać jego określony rodzaj.

Wyzwanie 2
Przyszedł czas na zabawę dźwiękami i skomponowanie swojego własnego 
projektu muzycznego. Oprócz poznanych instrumentów oraz sposobów two-
rzenia rytmu,  Scratch pozwala także na korzystanie z biblioteki dźwięków 
oraz z możliwości ich nagrywania. Pozwala na to szuflada Dźwięk.  
Kliknij na nią i przesuń na pole robocze bloczek graj dźwięk. 

Z wybranych przez siebie instrumentów rytmicznych stwórz oddzielny 
skrypt, który będzie zaczynał od zielonej flagi i będzie towarzyszył melodii 
ułożonej z poszczególnych nut.  
Jeśli jeszcze nie masz tego za sobą, właśnie teraz możesz spróbować ułożyć 
dowolną melodię: znaną Tobie lub zupełnie nową i dodać do niej odpowiedni 
rytm! 

Krok 1 Krok 2

Bloczek graj dźwięk 
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Następnie, wejdź do zakładki dźwięki, która znajduje się w lewym górnym rogu. 

W otwartej zakładce możesz wybrać swój dźwięk z galerii dźwięków, wybrać 
dźwięk niespodziankę lub nagrać swój własny dźwięk. 

Przejrzyj galerię dźwięków. Zwróć uwagę, że również tutaj przy poszczegól-
nych instrumentach przypisane są różne wartości dźwięków. Możesz wybrać 
dowolny dźwięk lub skorzystać z niespodzianki, która Ci go wylosuje. Mody-
fikuj swoje dźwięki w zakładce, dzięki podręcznemu menu. 

Śmiało eksperymentuj i sprawdzaj, jak poszczególne funkcje wpływają na 
wyjściowy dźwięk. W naszym bazowym projekcie znajdziesz dwa dźwięki.  
Jeden to dźwięk źródłowy D Elec Guitar 1 drugi pod nazwą D Elec Guitar 2. 
To ten sam dźwięk, ale  poddany edycji z wykorzystaniem powyższych funk-
cji. Spróbuj stworzyć przy pomocy edycji dźwięków tło do Twojego utworu. 
Następnie dodaj rytm lub melodię. Pobaw się w tworzenie.  
Jeśli potrafisz grać na instrumencie lub chcesz 
śpiewać, rapować lub melorecytować - możesz 
stworzyć swój własny autorski projekt muzyczny.  
Myślę, że się zgodzisz ze mną, że to wszystko 
dzięki matematyce.  
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Dorota Budzyń
Studiowała mechanikę i budowę maszyn oraz automatykę i ro-
botykę na Politechnice Wrocławskiej. W trakcie studiów zdobyła 
doświadczenie przy projektach łazików marsjańskich, ekspery-
mentach związanych z rakietami suborbitalnymi i misjami balono-
wymi. Następnie przez dwa i pół roku pracowała dla Europejskiej 
Agencji Kosmicznej w Europejskim Centrum Astronautów w Niem-
czech. Zajmowała się prototypowaniem geologicznych narzędzi 
księżycowych dla astronautów. Kontynuacją jej projektu w ESA 
jest praca nad doktoratem na Uniwersytecie w Glasgow, gdzie 
Dorota pracuje nad optymalizacją mechanizmów, które byłyby 
w stanie przetrwać w księżycowym środowisku zdominowanym 
przez drobny i ostry regolit. 
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Wprowadzenie
Przed nami ostatnia lekcja Scratcha przygotowana przez ze-
spół programu Amazon STEM Kindloteka. Tym razem Scratch 
pozwoli Wam oraz Róży zorganizować wyprawę na Księżyc 
i na Mars. Nauczysz się jak wykorzystać Scratcha do tego, 
żeby dotrzeć na Marsa i zrealizować kosmiczne plany wiel-
kich agencji kosmicznych takich jak NASA i ESA.  

Z czego korzystamy? 
Bloczek start
To bloczek, od którego rozpoczyna 
się większość skryptów w Scratchu. 
Bloczek znajdziesz w szufladzie 
„Zdarzenia“

Bloczki: wyczyść efekty graficzne  
i zmień efekty 
To są bloczki, które pozwalają pro-
gramować wybrane efekty graficzne 
dla duszka. 
Bloczki są dostępne w szufladzie  
„Wygląd“ 

Bloczki: idź do x i y oraz zmień y o 
Bloczek idź do x, y ustawia duszka  
we wskazanym miejscu na scenie. 
Bloczek zmień y przesuwa duszka  
o określoną liczbę kroków względem  
osi y. 
Bloczki są dostępne w szufladzie „Ruch“ 

Bloczki: powtórz i czekaj 
Bloczek powtórz pozwala powtarzać 
fragment skryptu ustaloną liczbę 
razy. 
Bloczek czekaj pozwala na zatrzy-
manie działania skryptu na określo-
ny czas.   
Bloczki są dostępne w szufladzie 
„Kontrola“ 
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Co robimy? 
Stworzysz projekt, w którym przy pomocy rakiety pokonasz drogę z Księżyca 
na Marsa. Wykorzystasz do tego możliwość ułożenia skryptu dla każdego 
tła oddzielnie.    

Jak to zrobić? 

Otwórz link z projektem https://scratch.mit.edu/projects/447181681/editor/

Kliknij w ikonę sceny znajdującą się po lewej stronie ekranu. Dzięki temu 
otrzymasz dostęp do możliwości programowania sceny i poszczególnych teł. 

Rozpocznij układać skrypt dla tła z Księżycem. Przygotujesz animację, która 
będzie symulować oddalanie się od Księżyca. W tym celu weź bloczek zmień 
efekt, korzystając z wysuwanego menu. Zmień jego właściwość z koloru na 
jasność. Zmień także wartość liczbową na „-10“. 

Krok 1 Krok 2 Krok 3
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Do środka skryptu dodaj bloczek czekaj, zmieniając jego wartość na 0.2 sekundy.

Twój skrypt będzie wyglądał tak: 

Sprawdź, jaki efekt udało Ci się osiągnąć. 

Teraz przyszedł czas na zaprogramowanie odlotu rakiety.  
Kliknij na ikonkę duszka.  

Umieść ten bloczek wewnątrz bloczka powtórz 10 razy, tak jak według wzoru: 
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Przygotuj odpowiednie parametry poniższych bloczków. W bloczku powtórz 
zmień wartość na 15. Bloczek zmień rozmiar ustaw na minus 5. Natomiast 
zmień efekt ustaw na „ducha“ i wartość 3.  

Do gotowego bloczka powtórz dołóż 
bloczki następny kostium, czekaj 0.2 
sekundy oraz zmień y o 10. Podepnij 
pod nie, przygotowane wcześniej bloczki 
zmień rozmiar i zmień efekt. Na samym 
końcu skryptu pod bloczkiem powtórz 
dodaj bloczek usuń.

Ułóż także drugi skrypt, który będzie  
zawierał ustawienia startowe dla dusz-
ka. Pozwoli on na to, że po każdym uru-
chomieniu programu, duszek rakiety 
będzie miał wyjściowe parametry  
lokalizacji i wyglądu.

Sprawdź, jak działa program.  
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Wyzwanie 1 
Pewnie wiesz, że przed startem rakiety pojawia się odliczanie. Dlatego 
zmodyfikuj teraz swój skrypt, w taki sposób, aby przed startem rakiety roz-
brzmiało odliczanie wykonane Twoim głosem. W tym celu kliknij w zakładkę 
dźwięki znajdującą się w lewym górnym rogu. 

W dolnym roku kliknij w ikonkę  
pozwalając nagrywać głos. 

Po kliknięciu, uruchom nagrywanie, powiedz treść odliczania 3-2-1-start  
i zapisz nagraną ścieżkę dźwiękową nadając jej swoją nazwę. 

Krok 1 Krok 2
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Krok 3

Korzystając z ikonki kosza, która jest w prawym górnym rogu nagrania,  
usuń niepotrzebny dźwięk.  

Teraz wróć do zakładki skrypt i sięgnij do szuflady Dźwięk po poniższy blo-
czek z nagraniem. 

Teraz korzystając z bloczków wiadomości zrób tak, aby zanim rozpocznie 
start rakiety, nastąpiło odliczanie. 

Wyzwanie 2 
Twoja scena ma jeszcze drugie tło. Skorzystaj z bloczka zmień tło na, aby 
dodać nowe tło sceny. Pamiętaj, aby razem z nowym bloczkiem dodać też 
bloczek, który wyczyści efekt jasności, który został użyty dla sceny. Bloczki 
można dodać na końcu skryptu sceny. 
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Po stworzeniu skryptu, sprawdź jego działanie i dodaj bloczek nadaj komu-
nikat, aby zaanimować podróż rakiety na Marsa. Przykładowy skrypt może 
wyglądać tak: 

Na koniec spróbuj zmodyfikować tło z Marsem w taki sposób, aby w prze-
strzeni kosmicznej wokół Marsa pojawiły się światła mieniących gwiazd  
i planet. Skorzystaj z edytora graficznego pracując z tłem, a następnie  
użyj skryptu ze zmianą efektów koloru. Możesz też dodać nowe duszki,  
np. Z gwiazdami lub planetami. Wszystko zależy od Ciebie.  

Przykładowy projekt wygląda tak: https://scratch.mit.edu/projects/447181782/ 
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Słownik trudnych terminów

Gra fabularna, Role-Playing Game (RPG) – gra polega na 
tym, że osoba prowadząca (tak zwany Mistrz Gry) opowiada 
zaplanowany wcześniej scenariusz rozgrywki a  gracze wcie-
lają się w fikcyjne postacie w wymyślonym świecie.

Sztuczna Inteligencja, Artificial Intelligence (AI) – zdol-
ność maszyn do posługiwania się ludzkimi umiejętnościami 
i sposobem rozumowania, dzięki czemu maszyny mogą samo-
dzielnie podejmować decyzje oraz tworzyć nowe rzeczy.  

Robot – urządzenie mechaniczne zbudowane przez człowie-
ka do wykonywania zaprogramowanych zadań. Roboty mogą 
mieć różne formy i kształty. 

Dron –bezzałogowe urządzenie latające, które może być pi-
lotowane przez człowieka albo poruszające się samodzielnie 
po wyznaczonej ścieżce. Drony mogą być zabawkami, ale też 
spełniać pożyteczne funkcje, na przykład gasić pożary. 

Zrównoważony rozwój – to pomysł na to, jak ludzie mają 
wykorzystywać zasoby Ziemi, które kiedyś się skończą. Mu-
simy dbać o równomierny rozwój ludzkości z poszanowaniem 
środowiska naturalnego. 

Gospodarka cyrkularna – inaczej gospodarka o obiegu za-
mkniętym. Chodzi o to, by minimalizować ilość rzeczy, które 
człowiek wytwarza, a odpady i zużyte produkty wykorzysty-
wać do wytwarzania następnych. 

Ekologia – nauka o funkcjonowaniu przyrody, bada związki 
między różnymi organizmami a miejscem ich występowania. 
Innymi słowy jest to nauka o tym jak człowiek wpływa na 
otaczający świat i jak świat oddziałuje na ludzi (i inne orga-
nizmy). 

205



Smog (nie mylić ze smokiem!) – zjawisko atmosferyczne, 
które powstaje w wyniku specyficznej pogody a objawia się 
gęstą mgłą wymieszaną z zanieczyszczeniami powietrza, na 
przykład spalinami. Smog powstaje wskutek wydalania do 
atmosfery szkodliwych związków chemicznych. 

Fake news – informacja, która udaje, że jest prawdziwa a jej 
celem jest wprowadzenie odbiorcy w błąd. Fake newsy mogą 
występować w internecie jak i wszystkich innych mediach: 
gazetach, radiu czy telewizji. 

Teoria naukowa – zbiór faktów, który ma wyjaśniać zjawiska 
badane przez naukowców. Jeśli teoria zostanie udowodnio-
na, jest uznawana jako fakt. 

Dowód naukowy – odczytanie informacji zebranych w wyniku 
badania materiału dowodowego przy zastosowaniu metod 
badawczych i wiedzy naukowej. Naukowcy lubią posługiwać 
się w swojej pracy dowodami naukowymi. 

Biotechnologia – szeroka dziedzina nauki i techniki zajmu-
jąca się procesami biologicznymi (materii ożywionej i nieoży-
wionej). Dzięki technologii i biologii naukowcy tworzą nowe 
produkty i usługi. 

GMO (Genetically Modified Organism) – organizm zmodyfi-
kowany genetycznie przez człowieka, aby uzyskał nowe 
cechy. Na przykład, aby rośliny stały się bardziej odporne 
na temperatury albo wirusy. 

Genom – zapisane pełne informacje o danym organizmie 
(gatunku). Genom może być zapisany w pojdynczej komórce. 
To taki „dysk” w organizmie na przykład człowieka, w któ-
rym zapisano kompletny materiał genetyczny. 

DNA – związek chemiczny (kwas deoksyrybonukleinowy) 
występujący w wszystkich organizmach żywych, pełniący 
rolę nośnika informacji genetycznej. 

206



Inżynieria genetyczna – dziedzina z pogranicza genetyki 
i biologii. Dzięki niej dokonuje się zmiany materiału gene-
tycznego organizmów w celu uzyskania zmian dziedzicznych 
w komórkach albo organizmach. 

Dieta – dostarczanie organizmowi pożywienia. 

Wirus komputerowy – oprogramowanie stworzone, 
aby zaszkodzić dużej liczbie komputerów poprzez mnożenie 
się wirusa i przenoszenie go pomiędzy nośnikami. Wirusy 
komputerowe mogą na przykład blokować dostęp do danych 
albo je kasować. 

Płacidło – przedmiot pełniący funkcję pieniądza, ale nie bę-
dący nim. Płacidłem były skóry zwierząt, korale, pręty żela-
za, sól czy kamienie szlachetne. 

Rzeczywistość wirtualna (Virtual Reality) – trójwymiarowy 
obraz stworzony za pomocą komputerów, który imituje świat 
rzeczywisty i wpływa na ludzkie zmysły. Dzięki rzeczywisto-
ści wirtualnej możemy mieć wrażenie, że latamy albo biega-
my po plaży, chociaż cały czas siedzimy w pokoju. 

Internet Rzeczy – system urządzeń elektronicznych, które 
mogą się ze sobą łączyć i wymieniać informacje bez udziału 
człowieka. 
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