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KARTA PRACY 
 
Temat: Scena niczym kartka. O rysowaniu w programie Scratch 
 
 

W programie Scratch utwórz skrypty: 

• do narysowania kwadratu o boku 100 kroków po naciśnięciu klawisza „k”, 

• do wyczyszczenia sceny i ustawienia duszka na środku ekranu po naciśnięciu przycisku z zieloną flagą, 

• do narysowania trójkąta o boku 100 kroków po naciśnięciu klawisza „t”, 

• do narysowania dziewięciokąta o boku 50 kroków po naciśnięciu klawisza „d”. 

Projekt zapisz w Teczce ucznia pod nazwą wielokąty. 

 

KWADRAT 
 

1. Zacznij od bloku „kiedy klawisz spacja naciśnięty” z kategorii Zdarzenia, a z rozwijanej listy wybierz 

klawisz „k”. 

2. Jako drugi umieść blok „przyłóż pisak” z kategorii Pióro. 

3. Następnie dodaj jeszcze jeden blok z kategorii Pióro – „ustaw kolor pisaka na” i wpisz w nim wartość 0 

– dzięki temu duszek narysuje kwadrat na czerwono. 

4. Dołącz blok „powtórz 10 razy” z kategorii Kontrola, a jako liczbę powtórzeń wpisz 4, bo tyle boków 

ma kwadrat. 

5. W bloku „powtórz” umieść dwa bloki z kategorii Ruch: „przesuń o 10 kroków” (wpisz na nim wartość 

100) i „obróć w prawo o 15 stopni” (wpisz 90). 

6. Za blokiem „powtórz 4 razy” umieść blok „podnieś pisak” z kategorii Pióro, aby duszek przestał rysować 

po scenie. 

7. Na końcu skryptu wstaw blok „zatrzymaj ten skrypt” z kategorii Kontrola. 

 

CZYSZCZENIE SCENY I USTAWIENIE DUSZKA 
 

1. W polu do budowania skryptów umieść blok z zieloną flagą, który rozpoczyna działanie programu. 

2. Dołącz do niego blok „idź do” z wartościami x i y z kategorii Ruch i w obu polach wprowadź wartość 0 

(zero) – dzięki temu po uruchomieniu programu postać ustawi się na środku sceny. 

3. Następnie dołącz blok „wyczyść” z kategorii Pióro, który spowoduje usunięcie wszystkich linii ze sceny. 

4. Pamiętaj o umieszczeniu na końcu skryptu bloku „zatrzymaj ten skrypt” z kategorii Kontrola. 
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TRÓJKĄT RÓWNOBOCZNY 
 

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w pierwszy blok skryptu do rysowania kwadratu i wybierz opcję 

duplikuj. 

2. W bloku „kiedy klawisz k naciśnięty” ustaw „t”. 

3. Zamień liczbę powtórzeń w bloku „powtórz 4 razy” na liczbę boków trójkąta, czyli 3. 

4. Ustaw miarę kąta obrotu duszka w każdym powtórzeniu. Uwaga! Nie będzie to wartość kąta 

wewnętrznego trójkąta równobocznego (60), ale liczba, jaką otrzymasz, gdy odejmiesz tę wartość 

od 180, czyli 120. 

5. W bloku „powtórz” dodaj trzeci blok – „zmień kolor pisaka o” z kategorii Pióro i wpisz na nim 

wartość 50. 

 

DZIEWIĘCIOKĄT FOREMNY 
 

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w skrypt do rysowania trójkąta i wybierz opcję duplikuj, aby 

utworzyć kopię tego skryptu. 

2. Zmień klawisz w bloku „kiedy klawisz t naciśnięty” na „d”. 

3. W bloku „powtórz 3 razy” zmień wartość na 9, ponieważ skrypt będzie rysował dziewięciokąt. 

4. Wartość na bloku „obróć w prawo o 120 stopni” zmień na 40, ponieważ taką miarę ma kąt wewnętrzny 

dziewięciokąta. 

5. Zmień wartość w bloku „zamień kolor pisaka o” na 20. 

 

 

Obliczanie miary kąta wewnętrznego dla wielokąta foremnego: 

 

                               

                      
 

 

Kąt obrotu duszka podczas rysowania wielokąta foremnego: 

 

                                


