
Informatyka klasa 8

Temat: Programowanie na platformie code.org.

1. Proszę wejść na stronę code.org (nie trzeba się rejestrować).

1. Proszę zrobić lekcję Labirynt (kurs 3).  

Cała instrukcja postępowania znajduje się poniżej.

3.  Gdy wszystkie pola zaznaczone będą na zielono, 

proszę zrobić zrzut ekranu (PrtSc).

4.  Następnie proszę wkleić zrzut ekranu  do edytora tekstu lub grafiki,

zapisać jako labirynt i przesłać mi na Microsoft Teams.

Proszę zalogować się na Microsoft Teams:  

a) Wejść na zespół  Informatyka_8a 

b) Wejść na zakładkę  Zadania.

c) Wybrać zadanie z informatyki - code.org (proszę na nie wejść). 

d) Proszę dołączyć plik ze zrzutem ekranu z własnego dysku i przesłać do mnie

przez  Microsoft Teams.



1. Proszę wejść na stronę code.org

2. Wybieramy język polski - klikamy – wyślij

Pojawia się okno – klikamy – rozpocznij naukę 

(nie trzeba się rejestrować ani logować)

INSTRUKCJA



3. Przechodzimy na dół nowej strony

4. Proszę wybrać kurs 3

5. Pojawią się lekcje

Proszę zrobić „Labirynt”



6. Wybieramy Labirynt – klikamy na cyfrę 1.

Pojawią się zadania. Gdy napiszemy kod, klikamy na Uruchom

Gdy jest dobrze – przechodzimy do kolejnego etapu. Pole zaznaczone zostaje na 

zielono

Gdy się pomylimy – klikamy: Zresetuj 

piszemy nowy program, aby sprawdzić poprawność - klikamy: Uruchom



Gdy pole zaznaczone jest na kolor jasnozielony to znaczy, że kod mógł zostać 

napisany krócej. 

Gdy wszystkie pola zaznaczone będą na zielono, proszę zrobić zrzut ekranu 

(PrtSc),

Następnie proszę wkleić zrzut ekranu  do edytora tekstu lub grafiki, zapisać

jako labirynt i przesłać mi na Microsoft Teams.

Proszę zalogować się na Microsoft Teams:  

a) Wejść na zespół  Informatyka_8a 

b) Wejść na zakładkę  Zadania.

c) Wybrać zadanie z informatyki - code.org (proszę na nie wejść). 

d) Proszę dołączyć plik ze zrzutem ekranu z własnego dysku i przesłać do mnie przez  

Microsoft Teams.

Uwaga!
Postaraj się rozwiązać łamigłówki używając możliwie najmniejszej liczby bloków.


