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Dlaczego programowanie? 

Badania prowadzone w różnych placówkach edukacyjnych począwszy od 
przedszkola poprzez szkoły podstawowe wykazały korzyści z wczesnego 
wprowadzenia technologii i inżynierii w celu rozwoju: 
kreatywności, kompetencji matematycznych, językowych 
umiejętności współpracy, komunikacji, pracy zespołowej 
zdolności dzieci do uczenia się projektowania, logicznego 
rozumowania, planowania i formułowanie myśli [1] 

Uczymy programowania w szkołach 

Szkoły także w Polsce starają się kłaść 
większy nacisk na rozwijanie tych 
umiejętności, a jednym z obiecujących 
narzędzi jest nauka kodowania. Część tych 
działań jest podejmowanych niejako 
oddolnie, część inicjowanych jest centralnie. 
Z jednej strony poprzez programy 
Ministerstwa Edukacji i Nauki, Cyfryzacji, 
Rozwoju, a z drugiej strony poprzez zmiany 
w podstawie programowej.  

Podstawa programowa a nauczanie 
programowania w klasach 1-3 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
w obszarze Edukacji Informatycznej 
wskazuje potrzebę rozwijania umiejętności 
w zakresie: 

rozumienia, analizowania i rozwiązywania 
problemów jak również  
programowania i rozwiązywania 
problemów z wykorzystaniem komputera 
i innych urządzeń cyfrowych.   

Oznacza to, że zadaniem nauczyciela jest 
zapewnienie uczniom możliwości w 
obszarze VII 1.: 

układania w logicznym porządku: 
obrazków, tekstów, poleceń (instrukcji) 
składających się m.in. na codzienne 
czynności; 
tworzenia poleceń lub sekwencji poleceń 
dla określonego planu działania 
prowadzącego do osiągnięcia celu; 
rozwiązywania zadań, zagadek i 
łamigłówek prowadzących do odkrywania 
algorytmów,  

w obszarze VII 2. natomiast: 
programowania wizualnego: prostych 
sytuacji lub historyje według pomysłów 
własnych i pomysłów opracowanych 
wspólnie z innymi uczniami, 
pojedynczych poleceń, a także ich 
sekwencji sterujących obiektem na 
ekranie komputera bądź innym 
urządzeniem cyfrowym; 
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Programowanie i algorytmy 

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie nauką programowaniem na 
całym świecie. Wiele osób mówi o  programowaniu, zawodach 
programisty, kodowaniu, ale czym tak na prawdę jest programowanie? 

 

Programowanie to pisanie kodu 
komputerowego zmierzającego do 
rozwiązania określonego problemu 
przez lub z pomocą komputera. 

Programy komputerowe składają się z serii 
instrukcji, które dokładnie informują 
komputer, co ma robić, jak ma to robić i w 
jakiej dokładnie kolejności. 

Programista tworzy program komputerowy, 
zapisuje w jednym z języków 
programowania (Python, Java, C++), ale 
często nie myślimy o tym co się dzieje 
wcześniej...  

Algorytmy 

Wyobraź sobie, że jesteś inżynierem w 
zespole NASA, projektującym program dla 
łazika, który ma nauczyć się pobierać próbki 
gleby z powierzchni Marsa. Jak myślisz, od 
czego musisz zacząć?  Oczywiście, od 
pomysłu - przepisu na zachowanie się łazika 
w różnych sytuacjach. Ten przepis to 
właśnie algorytm. 

Algorytmy to przepisy, czyli zestawy 
instrukcji opisujących, jak coś zrobić.  

Instrukcje, które np. łazik wykonuje, 
zapisuje się w formie kolejnych sekwencji 

instrukcji np. idź prosto, skręć w lewo, 
włącz wiertło.  
Przewidujemy, że pewne czynności będą 
wymagały użycia pętli np. obracaj 
wiertłem 122 razy 
Inne czynności uzależnimy od pewnych 
warunków np. jeśli wiertło jest na 
głębokości 10 cm, wysuń wiertło.  
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Moduł 1 - Sekwencje 

Sekwencje to główna logiczna struktura algorytmów lub programów. 
Sekwencję najprościej możemy wytłumaczyć jako określoną kolejność 
wykonywania instrukcji przez komputer, co pozwala na wykonywanie 
przez niego złożonych zadań.  

 
Czy to program sterujący taśmą 
produkcyjną w fabryce samochodów, czy 
program będący częścią łazika 
marsjańskiego, wszystkie programy mają 
wspólną cechę. Instrukcje z których się 
składają muszą być wykonywane w 
dokładnie takiej kolejności, w jakiej zostały 
zapisane. Co więcej, żadna z nich nie może 
zostać pominięta. Tylko w ten sposób 
zadanie zostanie wykonane poprawnie.  

Sekwencje w sytuacjach codziennych 

Ludzie na co dzień bardzo wiele czynności 
wykonują sekwencyjnie (w kolejności). 
Wśród naszych obowiązków znajdują się 
wszelkie procedury, prawa i zasady których 
staramy się trzymać. Obsługujemy maszyny, 
pojazdy i urządzenia, przygotowujemy 
posiłki lub napoje. Aby dobrze zrozumieć 
czym są sekwencje instrukcji przyjrzyjmy się 
operacji przechodzenia z jednego 
pomieszczenia statku kosmicznego do 
drugiego.  
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Aby przejść z jednego pomieszczenia do drugiego każda z tych 
instrukcji musi zostać wykonana. Co więcej, instrukcje muszą 
być wykonane w odpowiedniej koleności. Co by było, jeśli 
zrezygnowalibyśmy z któregoś z kroków lub zmienili ich 
kolejność? 
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Moduł 2 - Testowanie i debugowanie 

Programiści piszą programy komputerowe w określonym języku 
programowania zwanym kodem. Niestety, nikt nie jest doskonały i im 
także zdarza się czasem popełniać błędy.   

 

Czasem przekręcą literę w słowie, nazwie 
funkcji lub instrukcji (błąd składni), a 
czasem nie do końca przemyślą program. 
Program choć jest wykonywany, nie 
rozwiązuje problemu (błąd logiczny).  

Proces wyszukiwania błędów i ich 
usuwania nazywa się testowaniem i 
debugowaniem i jest codziennością 
każdego programisty.  

Nie poddawaj się, gdy Twoje programy nie 
zadziałają lub będą zgłaszać błędy. Sztuką 
jest je znaleźć i wyeliminować.  
Czy wiesz, że Bug z języka angielskiego 
znaczy robak? 

Debugowanie w życiu codziennym 

Usuwanie błędów jest naszą codziennością. 
Uczniowie rozwiązując zadanie 
matematyczne często coś źle zsumują i 
muszą nieraz rozpoczynać obliczenia od 
początku. Dorośli przesolą zupę lub 
przesadzą z ilością przypraw przez co 
potrawa nie smakuje dobrze.  

Inżynierowie popełniają błędy 

Także inżynierom zdarza się popełniać 
błędy, a te często są bardzo kosztowne. 
Jeden z najbardziej spektakularnych błędów 
należy do inżynierów... NASA. W wyniku 
błędu dwóch grup inżynierów, z których 
każdy pracował na innym systemie 
jednostek miar, spłonął w atmosferze orbiter 
Mars Climate Orbiter. Koszt całej misji 
wynosił ponad  
320 mln $.  
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Moduł 3 - Pętle 

Pętle to taki element programowania, który powtarza część kodu 
określoną liczbę razy, aż do zakończenia pożądanego procesu. Takie 
powtarzające się instrukcje są bardzo popularne w programowaniu gdyż 
pozwalają zaoszczędzić czas i miejsce w kodzie. Krótszy kod, to kod z 
mniejszą liczbą błędów, pamiętaj o tym. 

W programowaniu można spotkać wiele 
rodzajów pętli. Są to np.  

nieskończone pętle - czyli pętle 
powtarzające instrukcje w nieskończoność 
pętle skończone - pozwalające 
powtarzać instrukcje określoną liczbę 
razy 
pętle sterowane warunkami - czyli takie, 
które będą powtarzać instrukcję do 
momentu, aż coś się wydarzy.  

W tej części lekcji będziemy skupiać się na 
pętlach skończonych.  

Jak działa pętla powtórz? 

Skończone pętle określają jakie 
instrukcje mają zostać powtórzone 
oraz ile razy mają zostać 
powtórzone.  

Wyobraź sobie, że tworzysz kod dla 
ramienia robotycznego łazika 
marsjańskiego, który musi 300 razy obracać 
ramię i podlewać rośliny w 
eksperymentalnej plantacji.  

Przeanalizuj kod znajdujący się na następnej 
stronie - bez użycia pętli i kod po prawej - z 
użyciem pętli. Zwróć uwagę, że kod po lewej 
został skrócony tylko do dwóch powtórzeń.  

W rzeczywistości powinien być 150 razy 
dłuższy. Jak widzisz, użycie powtórzenia 

kodu jest 
zdecydowanie 

prostsze.  

Pętle w życiu codziennym 

Wciąż powtarzamy pewne czynności. 
Wstajemy rano, myjemy zęby, gotujemy, 
chodzimy do szkoły. Każdy element naszego 
życia to ciągłe powtórzenia.  
Mycie zębów będzie wtedy efektywne, gdy 
operację “wymiatania” płytki nazębnej 
powtórzymy wiele razy dla każdego zęba. 
Aby dobrze wyrobić ciasto, mikser lub nasze 
dłonie muszą powtarzać wciąż te same 
czynności. Aby dobrze zapamiętać 
słownictwo języka obcego trzeba też się 
napocić powtarzając raz po raz te same 
czynności.  
Wszystko to mozolna praca, ale daje efekty.  
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Moduł 4 - Warunki 

Instrukcja warunkowa JEŚLI > TO to jeden ze sposobów na to, aby 
programy komputerowe i urządzenia były bardziej inteligentne, a 
programy mogły poruszać się różnymi ścieżkami.  

Wyobraź sobie, że musisz zaprogramować 
pracę sondy kosmicznej sprzątającej śmieci 
kosmiczne. Sam wiesz, że bezpośrednie 
sterowanie takim urządzeniem jest 
praktyczne niemożliwe. Nie znamy liczby 
pozostawionych odpadów kosmicznych, ani 
ich położenia. Pozostaje zaufać czujnikom i 
napisać kod: 

Jak widzisz, program zachowuje się różnie w 
zależności od sprawdzanego warunku. 
Można zatem powiedzieć, że: 

Warunki to podstawowe logiczne 
instrukcje typu „jeśli > to”, które 
modyfikują sposób wykonywania 
kodu. Warunki są kluczową częścią 
procesu podejmowania decyzji w 
przypadku komputerów. 
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Instrukcje warunkowe w życiu 
codziennym 

Decyzje są nieodłączną częścią naszego 
życia, a decyzje uzależniamy czasem od 
zadawanych pytań. Czy dzisiaj pada deszcz? 
Czy jestem zmęczony? Czy otacza mnie 
świeże powietrze? W zależności od tego jaka 
padnie odpowiedź, możemy zachować się 
zupełnie inaczej.  

W programowaniu możesz spotkać się z 
instrukcjami warunkami prostszymi: 

a czasem bardziej rozbudowanymi  
  
  
  

albo jeszcze bardziej rozbudowanymi 

  

Zastanów się! 

Poszukaj jeden warunek, który 
sprawdzasz codziennie w swoim domu i 
od tego uzależniasz swoje zachowanie. 
Dla ułatwienia użyj konstrukcji  

JEŚLI __________ TO ___________ 
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Jeśli pada deszcz to założę 
kurtkę i wezmę parasol

Jeśli mam dobry humor to 
wybiorę się do kina,  
w przeciwnym razie zostanę w 
domu.

Jeśli zupa jest zimna to 
podgrzeję ją 
a jeśli zupa jest ciepła to zjem 
zupę 
w przeciwnym razie to 
Poczekam aż ostygnie 



Moduł 5 - Funkcje 

Programując nawet się nie spostrzeżesz jak szybko twój program stanie 
się baaaaardzo długi. Być może po kilkunastu minutach kodowania stanie 
zupełnie niezrozumiały tak, że będziesz chciał napisać go od nowa. 
Czasem jest to spowodowane powtarzającym się w wielu miejscach 
kodem, a czasem po prostu wieloma instrukcjami znajdującymi się jedna 
pod drugą, co utrudni zrozumienie kodu. Ale mamy na to lekarstwo. 

Funkcje 

Ale mamy na to lekarstwo. Funkcje. Funkcja 
to wydzielona część programu o określonej 
nazwie, która wykonuje konkretne zadanie. 
Tworząc funkcję niejako uczymy komputer 
pewnej czynności, którą nastepnie możemy 
wywoływać wielokrotnie.  

Dzięki temu, że program podzielimy na 
krótsze fragmenty, będzie bardziej 
zrozumiały, łatwiejszy do modyfikacji, a 
co najważniejsze w takim kodzie łatwiej 
znaleźć błędy.  

Funkcje w życiu codziennym 

Można powiedzieć, że wszystko czego się 
w życiu nauczyliśmy jest 
odpowiednikiem funkcji w 
programowaniu. Chodzenie, składanie, 
skakanie, czytanie, łączenie faktów, 
umiejętności matematyczne. To 
wszystko pewna baza, która przydaje się 
w tworzeniu i wykonywaniu bardziej 
zaawansowanych czynności.  

Świetnym przykładem wykorzystania 
funkcji w życiu codziennym będzie jazda 
na rowerze. Umiejętność ta jest dość 
złożona i zanim ją zdobędziemy musimy 

nauczyć się chodzić, skakać, poruszać 
nogami naprzemiennie, używać 
kierownicy, dzwonka, utrzymywać 
równowagę, wystawiać rękę oznaczając 
zamiar skrętu itp.  
Innym przykładem jest choćby 
wykonywanie działań na ułamkach 
zwykłych i dziesiętnych. Działania te 
wymagają od nas rozumienia liczb, 
umiejętności dodawania, mnożenia, 
poszukiwania wspólnego mianownika 
itp. Każda ta umiejętność jest 
zapamiętana w mózgu pod pewną nazwą 
i wywoływana jest na żądanie w ułamku 
sekundy.  
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Technologie nas otaczają.  
Mamy roboty, komputery, telefony z super 
aplikacjami. Narysuj jak pomaga lub w przyszłości 
może pomóc technologia.. 

W medycynie

W rolnictwie

1
Zawody przyszłości
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1a
Pobudka, mycie zębów i herbatka

MISJA 1 

1. Zadaniem uczniów jest słowne 
kierowanie nauczycielem (bądź 
uczniem), który udaje, że śpi, aby ten 
dotarł dla nich do łazienki, gdzie 
znajduje się skarb (np. Cukierki  
umieszczone w wybranym miejscu w 
klasie).  

1. Nauczyciel zawiązuje sobie oczy.  
2. Prosi uczniów o umieszczenie w 

wybranym miejscu sali skarbu.  
3. Uczniowie wydają instrukcje 

nauczycielowi, aby dotarł do celu i 
zdobył dla nich skarb.  

 

Unplugged, instrukcje, algorytmy 

Arkusze papieru z podziałem na 6 pól, ołówki lub flamastry  
kredki, nożyczki, Szalik lub chustka, skarb (coś do zdobycia - woreczek z 
cukierkami, kredki itp).
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1a
Wariant 2:  
Wybranemu uczniowi 
zawiązuje się oczy.  
Uczniowie umieszczają 
„skarb” w wybranym miejscu 
sali.  

1. Zapisują kolejne instrukcje 
na tablicy zaczynając od 
instrukcji START, kończąc 
na instrukcji STOP.  

2. Gdy program jest gotowy, 
wysyłają ucznia czytając 
mu polecenia z tablicy.  

3. Uczeń wykonuje wszystkie 
polecenia, nauczyciel dba 
o bezpieczeństwo ucznia. 
W przypadku błędu  
(np. gdy uczeń nie może 
wykonać polecenia, 
ćwiczenie należy 
rozpocząć od początku 
modyfikując program w 
odpowiednim miejscu).  

MISJA 2 

Zadaniem uczniów jest 
przygotowanie obrazkowej 
instrukcji obsługi mycia 
zębów. Gotowa instrukcja 
składająca się np. z 6 
obrazków powinna zostać 
pocięta na kawałki, a części - 
pomieszane i przekazane 
innej osobie w celu 
uszeregowania instrukcji na 
podstawie samych obrazków.  

MISJA 3 

Zaproponuj uczniom zabawę 
w programowanie robota. 
Robotem jesteś Ty. Uczniowie 
mają przygotować instrukcję 
dla Ciebie – robota, w celu 
przygotowania przez herbaty. 
Ty, jako robot nie mówisz, 
więc posługuj się gestem i 
mową ciała, zamiast słowami 
i eksponatami.  
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Animowany tancerz z BBC Micro:bit

1. Uruchom środowisko 
makecode.microbit.org 

2. Stwórz nowy projekt i nazwij go 
Animator 

3. Z zakładki MUZYKA wybierz bloczek 
{włącz melodię}. Umieść ją w bloczku 
{podczas uruchamiania, zmień status na 
(zawsze w tle) 

4. Z zakładki BASIC wykorzystaj bloczek 
{pokaż LED}, umieść ją w bloczku {na 
zawsze} narysuj pierwszą klatkę filmu - 
kształt tancerza. (Głową jest logo 
Micro:bita) 

5. Poczekaj na uruchomienie symulatora 
6. Następnie dodaj kolejny bloczek {pokaż 

LED} i narysuj drugą klatkę. 
7. Powtarzaj czynności dodając kolejne 

klatki. 

BBC Micro:bit, sekwencje instrukcji

http://makecode.microbit.org
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Animowana opowieść LEGO 

1. Zainstaluj na tablecie aplikację do 
tworzenia filmów poklatkowych np. 
iMotion  

2. Pokaż uczniom na czym polega 
tworzenie animacji poklatkowych np. 
https://youtu.be/Q0Lj3ha3XF8 

3. Przygotuj z uczniami scenę oraz 
bohaterów. Możesz skorzystać z 
plasteliny, klocków lego, materiałów 
plastycznych.  

4. Umieść (najlepiej na stałe) kamerę.  
5. Wykonajcie kilka pierwszych klatek 

filmu. (Pamiętaj, aby włączyć ślad 
poprzedniej klatki).  

6. Odtwórzcie film 
7. Przeprowadźcie dyskusję w jaki sposób 

można poprawić efekt stworzonego 
filmu.  

Im subtelniejsze zmiany wyglądu 
bohaterów, tym lepszy film

LEGO, sekwencje instrukcji

https://youtu.be/Q0Lj3ha3XF8
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Uczymy Scottiego kroków 
ziemskich

1. Przygotuj tablety z zainstalowanym 
ScottieGo EDU! 

2. Poproś uczniów o wyciągnięcie zestawu 
bloczków.  

3. Narysuj na tablicy planszę z wyznaczoną 
misją ratunkową (umieść uszkodzony 
statek kosmiczny, robot ratownik i 
przeszkody).  

4. Poproś uczniów o napisanie wspólnie (z 
pomocą bloczków) program misji 
ratunkowej.  

5. Sprawdź wyniki.  
6. Uruchom na swoim tablecie Scottie Go 

Edu / moduł 1.  
7. Wyświetl pierwsze zadanie.  
8. Poproś uczniów o napisanie pierwszy 

program.  
9. Rozdaj tablety gotowe do zeskanowania 

kodu.  
10. Zachęć uczniów do wykonania kolejnych 

zadań. 

ScottieGo!, sekwencje instrukcji
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Sekwencja lądowania

1. Zainspiruj uczniów filmem https://
youtu.be/gwinFP8_qIM 

Lub 
https://youtu.be/z4tVCdtOBp4 

2. Jeśli wyświetlasz pierwszy film, powiedz 
uczniom o trudnościach lądowania 
łazika.  

3. Zaproś uczniów do stworzenia sekwencji 
ruchów lądowania na Marsie. 

Unlugged, sekwencje instrukcji

https://youtu.be/gwinFP8_qIM
https://youtu.be/gwinFP8_qIM
https://youtu.be/z4tVCdtOBp4
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System operacyjny Scottiego się 
popsuł?

1. Przygotuj tablety z zainstalowanym 
ScottieGo EDU! 

2. Przygotuj rozwiązania kilku zadań z 
modułu 2.  

3. Wprowadź w nich błędy.  
4. Podczas lekcji pokazuj uczniom np. Na 

ekranie błędny program i poproś o 
odtworzenie błędnego programu, a 
następnie poszukanie błędu i 
przetestowanie poprawionego 
programu.

ScottieGo!, debugowanie
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Szafa grająca

1. Uruchom środowisko 
makecode.microbit.org 

2. Stwórz nowy projekt i nazwij go Szafa 
grająca 

3. Wykorzystamy pętlę wyświetlając 2 razy 
na ekranie tuż po uruchomieniu 
animację zachęcającą użytkownika do 
wciśnięcia jednego z dwóch przycisków.  

4. Wybierz pętlę {powtórz} i umieść ją w 
zdarzeniu {podczas uruchomiania}. 
Określ liczbę powtórzeń.  

5. Wstaw dwa bloczki rysujące na ekranie 
strzałkę. Jedną w lewo, drugą w prawo.  

6. Rozdziel bloczki przerwą 
półsekundową.  

7. Sprawdź działanie programu.  
8. Dodaj teraz akcje powiązane z 

przyciskami. Dodaj do nich muzykę.  

BBC Micro:bit, Pętle

http://makecode.microbit.org
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8
Scottie Powtarza

1. Wykonaj moduł 3 Scottie Go. 

ScottieGo, pętle
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TAK NIE

NIE

TAK TAK NIE

TAK

9
Projektujemy aplikację

Wybierz temat aplikacji. Np. Aplikacja do 
przygotowania posiłku. Pytania muszą być 
zamknięte z odpowiedziami typu TAK/NIE. Np. Czy 
bułka ma być z dżemem?
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10
Brelok interaktywny

1. Uruchom środowisko 
makecode.microbit.org 

2. Odszukaj różowy bloczek {gdy wciśnięto 
przycisk A} i umieść na scenie - kategoria 
WEJŚCIE. 

3. Dodaj bloczek {pokaż ciąg}.  
4. Dodaj ciekawe informacje. Niech 

pokazują się kilkakrotnie.  
5. Pobaw się także z innymi akcjami. 

BBC Micro:bit, warunki

http://makecode.microbit.org
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11
Termometr 

1. Uruchom środowisko 
makecode.microbit.org 

2. Stwórz nowy projekt i nazwij go 
Termometr.  

3. Naucz termometr wyświetlania 
temperatury.  

4. Możesz także spróbować dodać bardziej 
zaawansowany warunek. 

BBC Micro:bit, warunki

http://makecode.microbit.org
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12
Funkcje 

1. Zapisz w poniższym polu to, czego się 
nauczyłeś ostatnio.  

2. Następnie zapisz jakie pierwotne 
umiejętności wchodzą w jej skład 

Unplugged, funkcje
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13
Funkcje 

1. Stwórz interaktywną opowieść 
wykorzystując kolorowe listy. 

ScratchJR, funkcje
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