
INFORMATYKA 

KLASA V  

Klasa V a – 08.04.2020r. 

Klasa V b – 07.04.2020r. 

Temat:  Tworzenie nowych bloków w Scratchu. 
 

PIERWSZE KROKI 

 Przygotuj scenę projektu – wybierz odpowiedni rysunek tła z biblioteki. 

 Usuń duszka kota i przygotuj duszka czarodzieja. 

1. Z biblioteki duszków wybierz postać czarodzieja. 

2. Nazwij duszka czarodziej. 

3. Zmniejsz postać duszka. 

4. Ustaw punkt zaczepienia duszka . 
 

BUDOWANIE SKRYPTU 

 Ułóż skrypt dla sceny. W grupie Zdarzenia znajdziesz blok po kliknięciu 

Sceny  oraz blok nadaj komunikat. Użyj tych bloków w skrypcie, przy czym 

komunikatowi nadaj nazwę rysuj . Wówczas po kliknięciu sceny myszą komu-
nikat zostanie wysłany do wszystkich duszków. 

 
 Podczas rysowania gwiazdki skorzystaj z możliwości tworzenia nowych bloków. 

Jest to wydzielony fragment o nadanej nazwie, w innych językach programowa-
nia zwany procedurą. Jeśli masz zdefiniowany blok, zapisane w nim skrypty mo-
żesz uruchamiać wielokrotnie. 
W grupie Więcej bloków kliknij przycisk Utwórz blok i nadaj mu na-

zwę gwiazdka . 

 Zacznij układanie bloków rysowania gwiazdki, takiej jak na rysunku poniżej. 
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Przyjrzyj się gwiazdce, którą będziesz rysować. Trzeba narysować 5 kresek. 

Zacznij od poziomej. Spróbuj przeanalizować rysowanie na zwykłej kartce. Być 

może zauważysz, że podczas rysowania duszek robi dwa pełne obroty, czyli 

obraca się o kąt 720º. Dlatego jeden kąt obrotu duszka to wynik działania 

720/5. Nie musisz tego obliczać, Scratch sobie sam poradzi. 

 W grupie Wyrażenia znajdź blok dzielenia  i wpisz w jego pola odpowiednie 
liczby. 

 
 

Do uruchomienia utworzonego skryptu wykorzystaj blok gwiazdka. 

 Pozostało ci jeszcze ustalenie warunków początkowych dla duszka i wywołanie 
bloku gwiazdka, gdy duszek otrzyma komunikat. 
W bloku ustaw styl obrotu wybierz nie obracaj. Dodaj blok idź do. Wybierz w 
nim wskaźnik myszy. Oba bloki znajdziesz w grupie Ruch. 
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ZADANIE 
1. Spróbuj zmienić poznaną procedurę rysowania gwiazdy pięcioramiennej tak, by 

otrzymać gwiazdę siedmioramienną. 

 

Zadanie zapisz i wyślij na adres e-mail: kowal73pl@gmail.com lub zrób zdjęcie, 

nagraj krótki filmik i  wyślij na Messengera -   termin do godz.15.00 dnia, w 

którym masz lekcję. 
          Powodzenia  
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