
 

Sprawdzian 

program mBlock i robot mBot2 – klasa 6 

 

Utwórz w miejscu wskazanym przez nauczyciela folder o nazwie Sprawdzian mBlock. 

 

ZADANIE 1 

 

Otwórz program mBlock i wykonaj następujące polecenia. 

1. Wstaw trzy kostiumy tła – każde w innym kolorze – i zmień ich nazwy na takie jak ich kolory. 

2. Utwórz skrypt, w którym: 

a) po kliknięciu klawisza „T”: 

 duszek wypowie nazwę pierwszego koloru, a następnie tło sceny zmieni się na tło 

w kolorze wypowiedzianym przez duszka 

 po 5 sekundach duszek wypowie nazwę drugiego koloru i znowu kolor tła się zmieni, 

 po kolejnych 5 sekundach duszek wypowie nazwę ostatniego koloru i kolejny raz zmieni 

się kolor tła. 

b) po kliknięciu klawisza „R”: 

 wszystkie diody LED powinny mrugać na zmianę w trzech wybranych przez Ciebie 

kolorach w odstępach 1 sekundowych, aż do momentu wciśnięcia dowolnego przycisku 

na robocie. 

3. Zapisz pracę pod nazwą trzy_kolory. 

 

 

ZADANIE 2 

 

Otwórz program mBot i zbuduj skrypt, w którym: 

1. Po kliknięciu w zieloną flagę należy w polu wprowadzania udzielić odpowiedzi na pytanie 

„Co mam zrobić?”. Możliwe odpowiedzi: 

 MUZYKA - robot odtworzy dowolny wybraną przez Ciebie nutę, 

 LED – diody LED w robocie zaświecą się w tęczowych kolorach, 

 RUCH – robot przejedzie 20 cm naprzód, 

 TEKST – na wyświetlaczu robota wyświetli się tekst „Cześć, jestem mBot2” (tekst 

powinien być napisany bez polskich zanków”). 

2. Po udzieleniu dowolnej z 4 możliwych odpowiedzi, powinien zostać nadany do robota 

odpowiedni komunikat, aby spełnił twoje polecenie. 

3. Zapisz pracę pod nazwą zadania_robota. 



 

 

ZADANIE 3 

 

Otwórz program mbock i wykonaj następujące polecenia. 

1. Utwórz listę z nazwami 5 dowolnych dań obiadowych. 

2. Dodaj do projektu drugiego duszka – wybranego przez ciebie z biblioteki programu. 

3. Utwórz skrypt, w którym duszek panda zapyta: Co dziś na obiad?, a drugi duszek odpowie: 

Dziś na obiad … i tu wstawi nazwę jednego z dań wylosowanych z listy. 

 


