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Treści do realizacji: 

W tygodniu 

 
Cały czas Skratch 
Aby wykonać kolejne zadanie wejdź na stronę https://scratch.mit.edu i zaloguj się na swoje konto. 
Zadanie, które wykonasz na platformie Skratch  sprawdzę bez konieczności przesyłania.  
 
Zadanie na ten tydzień: 
Za pomocą skryptów znajdujących po lewej stronie ekranu stwórz procedurę, która po kliknięciu 
na zielona flagę spowoduje, że przez duszka zostanie narysowana litera T.  
Jest to nieco inna konfiguracja skryptów, którą wykonaliście, by narysować kwadrat. Trzeba tylko 
poruszać się w określonych kierunkach i przesuwać o określoną liczbę. 
Czynności: 

1. Zaloguj się na swoje konto https://scratch.mit.edu 
2. Kliknij na „plik nowy” lub by zacząć pracę. 
3. Pamiętaj, że procedurę rozpoczyna skrypt z grupy zdarzenia- „kiedy kliknięto” 
4. Wprowadź pierwszy skrypt, który jest widoczny na rysunku poniżej. 

 
 

 
Co to oznacza? Zawsze kiedy klikniemy zieloną flagę, by uruchomić program „duszek” ustawi się 
we właściwiej pozycji i zawsze w tym samym miejscu na ekranie, pisak będzie przyłożony, a jego 
kolor będzie czarny. Wszystkie skrypty dostępne są po lewej stronie. 
Samodzielnie wprowadź dodatkowy skrypt wykonujący polecenie, że kiedy spacja będzie 
naciśnięta, to ekran ma się wyczyścić. Podpowiedź - poprzednie zadanie z ubiegłego tygodnia. 
 
 

 
Teraz pora narysować literę T. Patrz poniżej, jak będzie wyglądała litera. 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/


 
Zanim zaczniemy wprowadzać skrypty do rysowania: 

1. Zamień duszka na ołówek. W dolnym prawym rogu odnajdziesz ikonę „zamień duszka”. 
Otworzy się cała lista dostępnych ikonek – znajdź „Pencil”, czyli oczywiście w j. polskim 
ołówek. 
 

 
 

2. Wprowadź kolejny  skrypt „Kiedy kliknięto” i posługując się skryptami z grypy RUCH 
(przesuń o…” oraz „obróć o…stopni”) spowoduj, by została narysowana litera T. Pamiętaj, 
jeżeli nie widać „pióra” należy kliknąć na ikonę w dolnej lewej części ekranu tak, jak na 
rysunku poniżej: 

 
 
Otworzy się strona z innymi możliwościami dokładania nowych elementów do skryptów. 
 

 
 
Wróć do okna programu. Zobaczysz, że na dole pojawiła się ikona pióra. 



 
 
 

3. Wymiary ruchu (czyli o ile ołówek ma się przemieścić, by narysować kolejne krawędzie 
litery T: 

 

 
 
Mam nadzieję, że z kątami obracania nie będziecie już mieć problemu. 
 
Jeszcze jedna sprawa. Aby ołówek zawsze rysował z tego samego kąta należy ustawić parametr w 
miejscu oznaczonym strzałką na 90 stopni (dolny lewy róg ekranu) 
 

 
 
Klikając na zieloną flagę sprawdzisz, czy skrypty zadziałały. Jeśli litera jest narysowana zapisz swoje 
zadanie. 

1. Nazwij plik klikając na miejsce w górnej części ekranu 

 i wpisz nazwę LITERA T !!! Ważne, ponieważ 
poprzednio szukałem Waszych prac pośród innych plików. Proszę nazwać plik! 

2. Kliknij na napis „plik”- „zapisz teraz” 
3. Twoja praca zapisana jest w miejscu „Moje rzeczy”. 



 

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela 
Sprawdzenie wykonania zadania w dniu 14.05. Nauczyciel ma możliwość logowania się na 
stronę i sprawdzenia czy zadanie zostało wykonane. Uczniowie nie muszą nic odsyłać. Wpisanie 
ocen do e- dziennika. 

 

Konsultacje dla uczniów i dla rodziców 

 W przypadku problemów z wykonaniem zadania proszę o kontakt poprzez wiadomość w Librusie 
lub na pocztę tmpsz1@o2.pl 

 

Podpis nauczyciela 

Tadeusz Szarwaryn 


