
 

 

  

Robić czy nie robić  

Poznaj logikę jeśli, wtedy, w innym wypadku! 

 



 

 

  

Odkryj nowe praktyczne 

kompilacje i możliwości 

programowania, aby 

zrozumieć temat. 



 

 

Wygląd gotowego Clawbota 
 

 

Ten robot został zaprojektowany tak, aby można go było szybko zbudować i obsługiwać 

samodzielnie lub za pomocą kontrolera V5.  

Ukończony Clawbot 



 

 

  Potrzebne elementy: część 1 

Może być zbudowany 

z: 
VEX V5 Classroom Starter Kit 

https://www.vexrobotics.com/vexedr/products/v5-kits/276-7010.html


 

 

Potrzebne elementy: część 2  

 



 

 

 Instrukcja budowy 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Zielona ikona wskazuje, że konstrukcję należy odwrócić (do góry nogami). 



 

 

 



 

 

 

Obecnie używany jest tylko jeden z dwóch podzespołów utworzonych w tym kroku. Drugi 

zostanie użyty później w kroku 9.  



 

 

 

Upewnij się, że inteligentne silniki są ustawione we właściwym kierunku (otwory na 

śruby skierowane na zewnątrz konstrukcji, a otwór wału do wewnątrz). 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Upewnij się, że silniki są ustawione we właściwym kierunku (otwory na śruby skierowane 

na zewnątrz konstrukcji, a otwór wału do wewnątrz).  



 

 

 

  

  

  

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Zielona ikona wskazuje, że konstrukcję należy obrócić (o 180 stopni). 

  

  



 

 

 



 

 

 

Niebieski znak pokazuje, jaka powinna być orientacja Mózgu robota, jeśli konstrukcja została 

odwrócona prawą stroną do góry. Upewnij się, że 3-przewodowe porty w mózgu robota są 

skierowane w stronę Radia V5!  



 

 

 



 

 

 

Zielone elementy wskazują, do którego portu w Mózgu robota należy podłączyć każde 

urządzenie za pomocą odpowiedniego kabla. 



 

 

 



 

 

  

 

  

  



 

 
  

  



 

 

  

 

  



 

 
  

  



 

 

  

 

  



 

 
  

  

  

Upewnij się, że w tym kroku wykonałeś dwa elementy! 



 

 

  

 

Ten krok dodaje części do dwóch elementów stworzonych w kroku 29.  



 

 
  

  

  

Upewnij się, że dodałeś element  tylko do jednego z dwóch 

podzespołów, które właśnie utworzyłeś. 



 

 

  

 

  



 

 
  

  



 

 

  

 

  



 

 

 



 

 

  

 

  



 

 
    



 

 

  

 

  



 

 
    

  

Upewnij się, że 12-zębowe koło zębate jest zainstalowane po prawej 

stronie kleszczy. 



 

 

  

 

  



 

 
    

  

Upewnij się, że port na silniku Smart Motor jest skierowany w prawą stronę robota, 

gdy kleszcze są zainstalowane (po tej samej stronie co radio V5). 

 



 

 

  

 

  



 

 
    

  

Wskazówki 

Sprawdź Dodatek, aby uzyskać informacje na temat korzystania Hex Nut Retainers. 



 

 

  

Analiza  

Po zakończeniu budowy sprawdź, co robi. Pobaw się swoją konstrukcją, a następnie 

odpowiedz na te pytania w swoim notatniku technicznym.  

Jak zmieniłaby się prędkość ramienia, gdyby przekładnia zębata z 84 zębami w kroku 33 

budowy została zmieniona na przekładnie o mniejszej średnicy z 60 zębami?  

 

 

Aby uzyskać pomoc przy tym pytaniu, porównaj prędkość obrotową (RPM) koła zębatego z 

12 zębami (z kroku 36 budowy) z prędkością obrotową przekładni zębatej z 84 zębami 

znajdującej się na robocie, delikatnie poruszając ramieniem w górę i w dół. Pamiętaj, aby 

uzasadnić swoją odpowiedź obserwacją.  



 

 
    

Przetestuj swojego robota, 

obserwuj, jak działa, i wzmocnij 

swoją logikę i umiejętności 

rozumowania poprzez pomysłową, 

kreatywną zabawę. 

 



 

 

  

Podejmowanie decyzji – bloki 

VEXcode V5  

 

 

 

Podejmowanie decyzji 
Na najbardziej podstawowym poziomie programy są pisane w celu wykonywania prostych 

sekwencji zachowań. Na przykład możesz chcieć, aby robot jechał do przodu, a także 

wykonał kilka zakrętów, aby dotrzeć do celu. Ale co, jeśli chcesz, aby Twój robot zaczekał na 

odpowiedni moment, aby rozpocząć jazdę do przodu i ukończył trasę? Wymagałoby to 

programowania z instrukcjami warunkowymi. Aby zdefiniować „właściwy czas na 

rozpoczęcie” projektu, należy użyć instrukcji warunkowej. Może „właściwy czas” jest po 

naciśnięciu przycisku lub gdy czujnik wykryje określony poziom i wtedy wystartuje. Kiedy 

obserwujesz zachowanie robota, wydaje się, że decyduje o tym, kiedy rozpocząć jazdę, ale 

dzieje się tak, ponieważ ustawiłeś warunek, w którym jazda powinna się rozpocząć.  

Instrukcje warunkowe to bardzo ważne instrukcje w programowaniu, które używają warunku 

logicznego (PRAWDA lub FAŁSZ). Korzystając z tego samego przykładowego scenariusza, 

co powyżej, możesz zaprogramować robota tak, aby wielokrotnie sprawdzał, czy jego ekran 

Mózgu jest wciśnięty, i by jechał do przodu, gdy jest. Instrukcja warunkowa w tym projekcie 

może brzmieć podobnie do: „Jeśli ekran wykryje, że jest naciśnięty (TRUE), uruchom 

sekwencję jazdy”. To stwierdzenie nie wspomina o żadnym zachowaniu, jeśli warunek jest 

FALSE (ekran nie jest wciśnięty), więc robot nie podejmuje żadnego działania, gdy otrzymuje 

odpowiedź FALSE. Instrukcje warunkowe pozwalają tworzyć projekty, w których robot 

zachowuje się inaczej w zależności od tego, co wyczuwa.  

Ścieżki prawda i fałsz  



 

 
    

W poniższym przykładzie, jeśli ekran Mózgu zostanie naciśnięty (PRAWDA), robot będzie 

jechał do przodu. Jeśli ekran nie zostanie naciśnięty (FAŁSZ), robot zatrzyma się. Pokazuje 

to, że robot jedzie do przodu tylko wtedy, gdy ekran jest wciśnięty, w przeciwnym razie robot 

się zatrzyma. 



 

 

  

Programowanie z warunkami – bloki 
VEXcode V5  

Wymagany sprzęt/oprogramowanie:  

Ilość Sprzęt/oprogramowanie  

1  VEX V5 Classroom Starter Kit (z aktualnym oprogramowaniem)  

1  Bloki VEXcode V5 (najnowsza wersja)  

1  Notes inzyniera 

1  Szablon Clawbot (Drivetrain 2-motor, No Gyro)  

Clawbot  jest gotowy do podejmowania decyzji!  

To ćwiczenie dostarczy Ci umiejętności do zaprogramowania robota z zachowaniami 

warunkowymi. Głównym celem działania są bloki if then i if then else, ale używane są 

również bloki operujące i czujników.  

 

Możesz skorzystać z informacji pomocy zawartych w blokach VEXcode V5, aby dowiedzieć 

się więcej o blokach. Wskazówki dotyczące korzystania z funkcji pomocy można znaleźć w 

samouczku Korzystanie z pomocy.  

https://www.vexrobotics.com/vexedr/products/v5-kits/276-7010.html
https://www.vexrobotics.com/vexedr/products/v5-kits/276-7010.html
https://kb.vex.com/hc/en-us/articles/360035591972-How-to-Check-the-V5-Robot-Brain-Status-USB-Cable-VEXcode-V5-Blocks
https://kb.vex.com/hc/en-us/articles/360035591972-How-to-Check-the-V5-Robot-Brain-Status-USB-Cable-VEXcode-V5-Blocks
https://www.vexrobotics.com/vexcode
https://www.vexrobotics.com/vexcode
https://kb.vex.com/hc/en-us/articles/360035954211-How-to-Install-on-a-Chromebook-VEXcode-V5-Blocks


 

 
    

1. Zacznijmy od zrozumienia pętli i instrukcji warunkowych. 

Zanim zaczniesz programować z warunkami, najpierw obejrzyj samouczki wideo 

dotyczące używania pętli i Jeśli-to-w innym przypadku w blokach VEXcode V5. 

2. Programowanie warunkowe 

• Otwórz szablon  Clawbot (Drivetrain 2-motor, No Gyro).  

• Utwórz poniższy projekt.  

 



 

 

  

 

Wykonaj poniższe zadania w notatniku inżyniera:  

• Wyjaśnij, do czego służy projekt Clawbot. Będziesz musiał wyjaśnić więcej niż fakt, że 

tworzy przycisk zatrzymania. Wyjaśnij, które bloki odpowiadają za jakie zachowania 

Clawbota.  

• Napisz jedno zdanie podsumowujące, opisujące, czym zajmuje się projekt. 

 

 
 

• Sprawdź, czy twoje przewidywania dotyczące tego, co projekt każe wykonać Clawbotowi 

są poprawne. 

• Zapisz i pobierz projekt jako Creating a Stop Button do slotu 1, a następnie uruchom go. 

• Aby uzyskać pomoc dotyczącą pobierania i uruchamiania projektu, zobacz samouczek 

dotyczący bloków VEXcode V5, który wyjaśnia, jak pobrać i uruchomić projekt 

• Sprawdź swoje wyjaśnienia dotyczące projektu i dodaj notatki, aby w razie potrzeby je 

poprawić. 

3. Zrozumienie bloku czekaj do. 

Zauważ, że jeśli ekran Mózgu jest wciśnięty, przepływ projektu przesuwa się tak szybko, że 

projekt przesunie się niemal natychmiast do następnego bloku, który jest blokiem 

zatrzymania jazdy.  

W związku z tym projekt wymaga użycia bloku czekaj do, który każe robotowi pozostać 

zatrzymanym, aż ekran Mózgu zostanie zwolniony. W przeciwnym razie blok na zawsze 

spowodowałby ponowne rozpoczęcie projektu z blokiem jedź. 

Blok czekaj do jest konieczny ze względu na szybkość przepływu projektu. Gdyby 

go tam nie było, projekt przeszedłby do następnego bloku, zanim robot zdążyłby 

zareagować. 



 

 
  c  

4. Zmień projekt. 

Naszym następnym krokiem jest zmiana bloku if then (jeżeli-to) na blok if then else (jeżeli-

to-w przeciwnym razie. 

• Zacznij od zapisania Creating a Stop Button jako nowego projektu, 

StopOrDrive. 

• Jeśli potrzebujesz pomocy przy zapisywaniu projektu, zapoznaj się z 

samouczkiem nazywanie i zapisywanie projektu w blokach VEXcode V5. 

• Następnie skompiluj projekt StopOrDrive pokazany poniżej. 



 

 

  

 
 

• Pobierz StopOrDrive na slot 2 na swoim Clawbocie. 

• Aby uzyskać pomoc dotyczącą pobierania projektu, zobacz samouczek dotyczący 

bloków VEXcode V5, który wyjaśnia, jak pobrać i uruchomić projekt. 

• Przetestuj Creating a Stop Button (slt 1), a następnie przetestuj StopOrDrive (slot 

2) i porównaj je, aby zobaczyć, czy są jakieś różnice w zachowaniu robota. Zanotuj 

wszelkie różnice w swoim notatniku technicznym. 

W obu projektach Clawbot zachowuje się w ten sam sposób. Jedyną różnicą jest użycie 

bloku jeżeli-to-w przeciwnym razie (if then else) w projekcie StopOrDrive.    

Użycie bloku jeżeli- to – w przeciwnym razie umożliwi dodanie dodatkowych przycisków do 

ekranu w nadchodzących zadaniach.  



 

 
    

Dodawanie drugiego przycisku do 

ekranu  - bloki VEXcode V5 

Wymagany sprzęt/oprogramowanie:  

Ilość Sprzęt/oprogramowanie 

1 VEX V5 Classroom Starter Kit 

1 Bloki VEXcode V5 

1 Notes inżyniera 

1 Projekt StopOrDrive z poprzedniej strony 

Ekran Mózgu może mieć więcej niż jeden przycisk. 

Ta czynność pozwoli Ci zaprogramować robota, aby jechał do przodu i skręcał w lewo lub w 

prawo, w zależności od tego, po której stronie ekranu zostanie naciśnięty przycisk. 

Trzy dodatkowe typy bloków, których będziesz potrzebować podczas tego ćwiczenia, to: 

https://www.vexrobotics.com/vexedr/products/v5-kits/276-7010.html
https://www.vexrobotics.com/vexcode
https://www.vexrobotics.com/276-3023.html


 

 

  

Możesz skorzystać z informacji pomocy zawartych w blokach VEXcode V5, aby dowiedzieć 

się więcej o blokach. Wskazówki dotyczące korzystania z funkcji pomocy można znaleźć w 

samouczku Korzystanie z pomocy.  

 

1. Zacznijmy od przejrzenia projektu StopOrDrive.  

Projekt StopOrDrive zatrzymywał Clawbot, jeśli ekran został naciśnięty, a w przeciwnym 

wypadku zmuszony był do jazdy do przodu. 

Cały ekran był jednym dużym przyciskiem, ale w następnym projekcie chcemy, aby połowa 

ekranu była jednym przyciskiem, a druga połowa była drugim.  

  

Aby podzielić ekran na dwa przyciski, musimy dowiedzieć się więcej o układzie ekranu. 



 

 
  

 
 

• Zauważ, że liczba kolumn rośnie od lewej do prawej. Liczba kolumn wynosi 48, a 

ekran ma szerokość 480 pikseli. 

• Zapisz w swoim notatniku inżynieryjnym, że wartość x na ekranie jest równa liczbie 

pikseli mierzonych od lewej do prawej. 

• Jaka jest wartość x środka ekranu? W tym ćwiczeniu możesz skupić się na samej osi 

x, ponieważ potrzebujesz tylko lewego i prawego przycisku.  

2. Programowanie dwóch przycisków.  

• Zapisz StopOrDrive jako projekt LeftOrRight. 

• Pamiętaj, jeśli potrzebujesz pomocy przy otwieraniu, nazywaniu lub zapisywaniu 

projektów, obejrzyj samouczki w blokach VEXcode V5.  

  
 

• Zbuduj projekt poniżej. Sprawi on, że Clawbot obróci się w lewo lub w prawo po 

naciśnięciu ekranu, w zależności od strony, po której zostanie on naciśnięty.  

  



 

 

  

  

  



 

 
  

 

Ciągle sprawdza, czy ekran jest wciśnięty. Jeśli ekran nie jest wciśnięty, robot jedzie do 

przodu, ale jeśli jest naciśniety, sprawdza, w którym jego miejscu.  

  

Jeśli naciśnięcie było po lewej stronie (mniej niż 240), skręca w lewo. W przeciwnym razie 

skręca w prawo. Nie potrzebujemy innego warunku, gdy wartość x jest większa niż 240, 

ponieważ jeśli nie jest mniejsza niż 240 (skręć w lewo), musi być większa (skręć w 

prawo). Mamy tylko dwa przyciski, o które musimy się martwić.  

  

Blok czekaj do, dodany po każdym skręcie powoduje, że projekt czeka, aż ekran 

przestanie być naciskany, zanim program będzie kontynuowany.  

 
• Teraz, gdy projekt jest gotowy, pobierz go i uruchom, aby sprawdzić, jak działa. 

• Aby uzyskać pomoc, obejrzyj samouczek wideo dotyczący pobierania i uruchamiania 

projektu w blokach VEXcode V5. 

• Rób notatki w swoim notatniku inżynieryjnym o tym, jak przyciski kontrolują ruchy 

Clawbota.  

3. Dostosuj projekt, aby uzyskać lepsze wrażenia użytkownika.  

Naciskając przyciski ekranu zza Clawbota, gdy jechał do przodu, naciskałeś prawą stronę 

ekranu, aby skręcić w lewo i lewą stronie ekranu, aby skręcić w prawo. To nie jest dobre 

doświadczenie dla użytkownika. Doświadczenie użytkownika określa, jak dobrze użytkownik 

może współdziałać z interfejsem w celu sterowania systemem komputerowym.  

Przyjrzyjmy się temu, co robi ten projekt. 

  



 

 

  

  

  

Więcej informacji na temat interfejsów użytkownika znajduje się w sekcji Zastosuj  

(Apply) w tym laboratorium. 

W takim przypadku musimy ulepszyć interfejs użytkownika, aby poprawić wrażenia 

użytkownika. 

• Przejrzyj projekt LeftOrRight i zrewiduj go tak, aby gdy użytkownik naciśnie 

przyciski z tyłu Clawbota, robot skręcił w prawo, gdy użytkownik naciśnie lewą 

stronę ekranu, a w przeciwnym razie by skręcił w lewo. 

• Zaplanuj, przetestuj i powtórz ten projekt w swoim notatniku inżynieryjnym, tak aby 

projekt powodował, że Clawbot obrócił się w tą stronę ekranu, którą użytkownik 

naciska zza Clawbota. 



 

 
  

Podejmowanie  decyzji – 

programowanie tekstowe 
 

 

Podejmowanie decyzji 

Na najbardziej podstawowym poziomie programy są pisane w celu wykonywania prostych 

sekwencji zachowań. Na przykład możesz chcieć, aby robot jechał do przodu, a także 

wykonał kilka zakrętów, aby dotrzeć do celu. Ale co, jeśli chcesz, aby Twój robot zaczekał na 

odpowiedni moment, aby rozpocząć jazdę do przodu i ukończyć trasę? Wymagałoby to 

programowania z instrukcjami warunkowymi. Aby zdefiniować „właściwy czas na 

rozpoczęcie” projektu, należy użyć instrukcji warunkowej. Może „właściwy czas” jest po 

naciśnięciu przycisku lub gdy czujnik wykryje określony poziom i wtedy wystartuje. Kiedy 

obserwujesz zachowanie robota, wydaje się, że decyduje o tym, kiedy rozpocząć jazdę, ale 

dzieje się tak, ponieważ ustawiłeś warunek, w którym jazda powinna się rozpocząć.  

  

Instrukcje warunkowe to bardzo ważne instrukcje w programowaniu, które używają warunku 

logicznego (PRAWDA lub FAŁSZ). Korzystając z tego samego przykładowego scenariusza, 

co powyżej, możesz zaprogramować robota, aby wielokrotnie sprawdzał, czy jego ekran 

Mózgu jest wciśnięty, i jechał do przodu, gdy jest. Instrukcja warunkowa w tym projekcie 

może brzmieć podobnie do: „Jeśli ekran wykryje, że jest naciśnięty (TRUE), uruchom 

sekwencję jazdy”. To stwierdzenie nie wspomina o żadnym zachowaniu, jeśli warunek jest 

FALSE (ekran nie jest wciśnięty), więc robot nie podejmuje żadnego działania, gdy otrzyma 

FALSE. Instrukcje warunkowe pozwalają tworzyć projekty, w których robot zachowuje się 

inaczej w zależności od tego, co wyczuwa.  

W poniższym przykładzie, jeśli ekran Mózgu zostanie naciśnięty (TRUE), robot będzie jechał 

do przodu. Jeśli ekran Mózgu nie zostanie naciśnięty (FALSE), robot zatrzyma się. Pokazuje 

to, że robot jedzie do przodu tylko wtedy, gdy ekran Mózgu jest naciśnięty, w przeciwnym 

razie robot się zatrzyma.  

Ścieżki Prawda i Fałsz 



 

 

  

  

  



 

 
  

Programowanie z warunkami – 
programowanie tekstowe 

Wymagany sprzęt/oprogramowanie:  
 

Ilość Sprzęt/oprogramowanie  

1  VEX V5 Classroom Starter Kit (z aktualnym oprogramowaniem)  

1  VEXcode V5 Text (najnowsza wersja)  

1  Notes inżyniera 

1  Szablon Clawbot (Drivetrain 2-motor, No Gyro)  

 

Clawbot jest gotowy by podejmować decyzje!  

Podczas tej analizy możesz uzyskać dostęp do pomocy bezpośrednio w programie VEXcode 

V5 Text. 

 

 

1. Zacznijmy od zrozumienia instrukcji warunkowych. 

Zanim zaczniesz programować z instrukcjami warunkowymi, przeczytaj artykuł z bazy wiedzy 

VEX wyjaśniający instrukcje If Then Else. Listę operatorów, których należy użyć w 

instrukcjach If Then Else, można znaleźć w artykule bazy wiedzy VEX wyjaśniającym 

wartości logiczne.  

https://www.vexrobotics.com/vexedr/products/v5-kits/276-7010.html
https://www.vexrobotics.com/vexedr/products/v5-kits/276-7010.html
https://kb.vex.com/hc/en-us/articles/360035591972-How-to-Check-the-V5-Robot-Brain-Status-USB-Cable-VEXcode-V5-Blocks
https://kb.vex.com/hc/en-us/articles/360035591972-How-to-Check-the-V5-Robot-Brain-Status-USB-Cable-VEXcode-V5-Blocks
https://www.vexrobotics.com/vexcode
https://www.vexrobotics.com/vexcode
https://kb.vex.com/hc/en-us/articles/360036286751-MAC-Install


 

 

  

  

2. Zacznijmy programować z instrukcjami warunkowymi. 

• Otwórz szablon projektu Clawbot (Drivetrain 2-motor, No Gyro), jak pokazano poniżej. 

• Stwórz poniższy projekt 



 

 
  

 

Wykonaj poniższe zadania w notatniku inżyniera:  

• Wyjaśnij, do czego służy projekt Clawbot. Będziesz musiał wyjaśnić więcej niż fakt, 

że tworzy przycisk zatrzymania. Wyjaśnij, które instrukcje wywołują dane zachowania 

Clawbota. 

• Napisz jedno zdanie podsumowujące, opisujące, czego dotyczy ten projekt. 

• Sprawdź, czy twoje przewidywania dotyczące tego, co projekt ma zrobić z 

Clawbotem, są poprawne. 

 

• Zapisz i pobierz projekt jako CreatingAStopButton do Slotu 1 w Clawbocie, a 

następnie uruchom go. 

• Aby uzyskać pomoc dotyczącą pobierania projektu, zobacz samouczek w VEXcode 

V5 Text, który wyjaśnia, jak pobrać i uruchomić projekt. 

• Sprawdź swoje wyjaśnienia dotyczące projektu i dodaj notatki, aby w razie potrzeby 

je poprawić. 

 

3. Zrozumienie bloku czekaj do.  

Zauważ, że jeśli ekran  jest wciśnięty, przepływ projektu porusza się szybko i projekt przejdzie 

do następnej instrukcji, czyli instrukcji Drivetrain.stop (). 

Dlatego projekt potrzebuje instrukcji waitUntil (), która każe robotowi pozostać zatrzymanym 

do czasu zwolnienia ekran. W przeciwnym razie instrukcja forever spowodowałaby ponowne 

rozpoczęcie projektu. 

 



 

 

  

  

Instrukcja waitUntil () jest konieczna ze względu na szybkość przepływu projektu. Gdyby 

go tam nie było, projekt przeszedłby do następnej instrukcji, zanim robot zdążyłby 

zareagować. 

4. Zmień projekt. 

Naszym następnym krokiem jest zmiana instrukcji if then na instrukcję if then else. 

• Zacznij od zapisania CreateAStopButton jako nowego projektu, StopOrDrive. 

• Następnie skompiluj projekt StopOrDrive pokazany poniżej. 

• Pobierz StopOrDrive na slot 2 na swoim Clawbocie. 

• Aby uzyskać pomoc dotyczącą pobierania projektu, zobacz samouczek w VEXcode 

V5 Text, który wyjaśnia, jak pobrać i uruchomić projekt. 

• Przetestuj CreateAStopButton (Slot 1), a następnie przetestuj StopOrDrive (Slot 2) 

i porównaj je, aby zobaczyć, czy są jakieś różnice w zachowaniu robota. Zanotuj 

wszelkie różnice w swoim notatniku technicznym. 

W obu projektach Clawbot zachowuje się w ten sam sposób. Jedyną różnicą jest użycie 

instrukcji if then else w projekcie StopOrDrive. 

Użycie instrukcji if then else umożliwi dodanie dodatkowych przycisków do ekranu w 

nadchodzących zadaniach. 



 

 
  

 

Dodawanie drugiego przycisku do 

ekranu – programowanie tekstowe  

Wymagany sprzęt/oprogramowanie:  

Ekran Mózgu może mieć więcej niż jeden przycisk. 

To zadani pozwoli Ci zaprogramować robota, aby jechał do przodu i skręcał w lewo lub w 

prawo, w zależności od tego, po której stronie ekranu Mózgu zostanie naciśnięty przycisk. 

Trzy dodatkowe typy instrukcji, których będziesz potrzebować podczas tego ćwiczenia, 

to: 

• Drivetrain.turn(right); 

• number < 50 

• Brain.Screen.xPosition(); 

Możesz skorzystać z informacji Pomocy w VEXcode V5 Text, aby dowiedzieć się więcej o 

instrukcjach. 

1. Zacznijmy od przejrzenia projektu StopOrDrive. 

Projekt StopOrDrive zatrzymywał Clawbot, jeśli ekran został naciśnięty, a w przeciwnym 

wypadku zmuszony był do jazdy do przodu. 

Cały ekran był jednym dużym przyciskiem, ale w następnym projekcie chcemy, aby połowa 

ekranu była jednym przyciskiem, a druga połowa była drugim.  

 

Ilość Sprzęt/oprogramowanie 

1 VEX V5 Clasroom Starter Kit ( z aktualnym oprogramowaniem) 

1 Oprogramowanie do programowanie tekstowego  

1 Notes inżyniera 

1 StopOrDrive project z poprzedniej strony 

 



 

 

  

 
Aby podzielić ekran na dwa przyciski, musimy dowiedzieć się więcej o układzie ekranu.  

 
 

• Zauważ, że liczba kolumn rośnie od lewej do prawej. Liczba kolumn wynosi 48, a 

ekran ma szerokość 480 pikseli. 

• Zapisz w swoim notatniku inżynieryjnym, że wartość x na ekranie jest równa liczbie 

pikseli mierzonych od lewej do prawej. 

• Jaka jest wartość x środka ekranu? W tym ćwiczeniu możesz skupić się na samej osi 

x, ponieważ potrzebujesz tylko lewego i prawego przycisku.  

2. Programowanie dwóch przycisków.  

• Zapisz StopOrDrive jako LeftOrRight projekt.  

  

  

  



 

 
  

  

• Stwórz projekt poniżej. Sprawi, że Clawbot obróci się w lewo lub w prawo po 

naciśnięciu ekranu, w zależności od strony, po której ekran jest naciśnięty. 

• Przyjrzyjmy się temu, co robi ten projekt. 

Ciągle sprawdza, czy ekran jest wciśnięty. Jeśli ekran nie jest wciśnięty, jedzie do przodu, ale 

jeśli jest, sprawdza, w którym miejscu jest wciśnięty. 

Jeśli przyciśnięcie miało miejsce po lewej stronie (mniej niż 240), skręca w lewo. W 

przeciwnym razie skręca w prawo. Nie potrzebujemy innego warunku, dla wartości x większej 

niż 240, ponieważ jeśli nie jest mniejsza niż 240 (skręć w lewo), musi być większa (skręć w 

prawo). Mamy tylko dwa przyciski do rozważenia. 

Instrukcja wait until po każdej turze powodują, że projekt czeka, aż ekran nie będzie już 

naciskany, zanim projekt będzie kontynuowany. 



 

 

  

• Teraz, gdy projekt jest gotowy, pobierz go i uruchom, aby sprawdzić, jak działa. 

• Rób notatki w swoim notatniku inżynieryjnym o tym, jak przyciski kontrolują ruchy 

Clawbota. 

3. Dostosuj projekt, aby uzyskać lepsze wrażenia użytkownika. 

Naciskając przyciski ekranu zza Clawbota, gdy jechał do przodu, naciskałeś prawą stronę 

ekranu, aby skręcić w lewo i lewą stronę, aby skręcić w prawo. To nie jest dobre 

doświadczenie użytkownika. Doświadczenie użytkownika określa, jak dobrze użytkownik 

może współdziałać z interfejsem  w celu sterowania systemem komputerowym. Więcej 

informacji na temat interfejsów użytkownika znajduje się w sekcji Zastosuj (Apply) w tym 

laboratorium.  

W takim przypadku musimy ulepszyć interfejs użytkownika, aby poprawić jego wrażenia.  

 

 
 

• Przejrzyj projekt LeftOrRight i popraw go tak, aby gdy użytkownik naciska 

przyciski zza Clawbota, robot skręcił w prawo, gdy użytkownik naciśnie lewą 

stronę ekranu, albo w przeciwnym wypadku by skręcał w lewo. 

• Zaplanuj, przetestuj i powtórz ten projekt w swoim notatniku inżynieryjnym, tak aby 

projekt powodował, że Clawbot obrócił się w tą stronę po której naciśniety jest 

ekran, gdy użytkownik naciska go zza Clawbota.  



 

 
  

  

Rozwiąż inne problemy XXI 

wieku, stosując 

podstawowe umiejętności i 

koncepcje, których się 

nauczyłeś. 

 



 

 

  

Interfejsy użytkownika 

 

 

Interakcja z systemami komputerowymi 
 

Przyciski utworzone na ekranie są początkiem podstawowego graficznego interfejsu 

użytkownika (GUI – Graphical User Interface). Istnieją inne typy interfejsów użytkownika (UI), 

ale skupimy się na GUI, ponieważ są one typem, którego używamy najczęściej.  

UI to przestrzeń, która umożliwia użytkownikowi interakcję z systemem komputerowym (lub 

maszyną). Kiedy zaprogramowałeś przyciski na ekranie Mózgu, dałeś użytkownikom 

możliwość interakcji z Clawbotem, aby mogli zatrzymać go lub skręcić w lewo lub w prawo. 

Kiedy wchodzisz w interakcję z ekranem dotykowym na jednym ze swoich urządzeń (tablet, 

smartfon, smartwatch), ekrany te są często jedynym interfejsem, jaki masz. Być może Twoje 

urządzenie ma również przyciski głośności lub zasilania, ale głównie wchodzisz w interakcję 

z ekranem.  

Po zaprogramowaniu własnych przycisków na ekranie powinieneś mieć lepsze pojęcie o tym, 

jak można zaprogramować ekran dotykowy, aby wykrywał, którą ikonę lub przycisk chcesz 

wybrać. Oczywiście istnieją bardziej wyrafinowane sposoby programowania tych funkcji, 

których używają profesjonaliści zamiast „twardego” programowania dokładnie tam, gdzie 

powinien znajdować się przycisk.  



 

 
    

Profesjonalne programy dla graficznych interfejsów użytkownika są bardziej przystosowane 

do przenoszenia przycisków i ikon oraz innych zmiennych, ale mają te same podstawowe 

zasady. 

Zasady te stanowią podstawę doświadczenia użytkownika (UX – User Experience) podczas 

korzystania z interfejsu użytkownika. Wrażenia użytkownika to to, jak dobrze interfejs 

pozwala mi jako użytkownikowi robić to, co próbuję zrobić. Czy interfejs działa tak, jak tego 

oczekuję? Czy reaguje na to, co próbuję komunikować za pomocą kliknięć? Czy jest dobrze 

zorganizowany, czy też przyciski / ikony / menu można przesuwać, tak aby było je łatwiej 

użytkować? Jak ogólnie wygląda interfejs? Czy przyjemnie się na to patrzy i czy sprawia, że 

chcę go częściej używać? Gdy interfejs użytkownika jest nadal rozwijany i przechodzi 

iteracje, programiści zbierają dane o tym, co działa zgodnie z planem, a co należy naprawić 

lub ulepszyć. Dane te następnie informują o następnej rundzie projektowania iteracyjnego. 

Niektóre z zalecanych zmian UX mają miejsce przed wydaniem urządzenia. Ale urządzenie 

może być również sprzedawane w stanie, w jakim jest, a zmiany te są wprowadzane później, 

zanim następna wersja zostanie zaoferowana konsumentowi oficjalnie. 



 

 

  

Kontroler jako interfejs użytkownika 

 

Zdalne sterowanie robotem 

Do interakcji z naszymi telewizorami najczęściej używamy pilotów. Naciskamy przyciski, 

które sprawiają, że telewizor wyświetla żądany kanał lub ekran informacyjny / dostępowy. 

Technicznie rzecz biorąc, pilot do telewizora to interfejs użytkownika. Jest to jednak znacznie 

mniej wyrafinowany UI niż ten, z którego korzysta Twój smartfon. Ponieważ jest mniej 

wyrafinowany, zwykle to inżynierowie elektrycy, a nie inżynierowie UI, projektują piloty 

telewizyjne. Ze względu na swoje szkolenie inżynierowie elektrycy traktują problem 

dodawania nowych funkcji do pilota jako problem z obwodem: jak dodać nowy przycisk do 

sterowania nową funkcją w telewizorze. Nie biorą pod uwagę użyteczności nowego przycisku 

w porównaniu z innymi przyciskami.  

Programowanie kontrolera V5 jest znacznie bardziej wyrafinowane. Podczas rozgrywek 

kontrolowanych przez kierowcę chcesz, aby Twój kierowca / zespół miał jak najwięcej 

korzyści. Możesz więc zaprogramować przyciski i joysticki, aby wykonywały więcej niż jedno 

proste zachowanie. Możesz zaprogramować je tak, aby wykonywały złożone zachowania, 

gdy przyciski / joysticki są używane w kombinacji - podobnie jak działają niektóre kontrolery 

do gier. Jako programista kontrolera, zastanawiasz się - podobnie jak inżynier interfejsu 

użytkownika - które przyciski użyć w połączeniu, zastanawiając się, w jaki sposób należy  

Uczniowie reagują na udany mecz kontrolowany przez kierowcę. 



 

 
    

  

  

umieścić palce i dłonie, aby dotrzeć do wszystkich zaangażowanych przycisków. Nie 

chciałbyś, żeby kierowca sterujący twoim robotem miał skurcze w dłoniach. 

Programowanie kontrolera V5 wymaga wielokrotnego sprawdzania, które przyciski są 

naciskane, aby robot mógł wykonać odpowiednie zadanie. Weź pod uwagę, że może istnieć 

bardzo wiele zagnieżdżonych instrukcji warunkowych w projekcie kontrolera podczas 

używania kombinacji kliknięć, tak jak w tym przykładzie: Jeśli przycisk A jest wciśnięty i 

przycisk B jest wciśnięty, wykonaj to zadanie. Jeśli przycisk A jest wciśnięty, przycisk B jest 

wciśnięty, a lewy joystick jest wciśnięty w dół, wykonaj to zadanie. W przeciwnym razie 

(wciśnięty jest tylko A), wykonaj to zadanie. Zastanów się, ile więcej kombinacji warunków 

jest potrzebnych, aby uwzględnić wszystkie inne przyciski i ich kombinacje, które są 

dostępne w kontrolerze. 

Oczywiście, w miarę programowania bardziej złożonych zachowań w działaniu Kontrolera, 

projekt zbliża się do autonomii robota. Dlatego zespół musi dowiedzieć się, które 

zachowania najlepiej zaprogramować w swoich kontrolerach jako złożone sekwencje, a 

które najlepiej rozłożyć na wiele części, tak aby kontroler dał kierowcy (użytkownikowi) 

większą kontrolę nad szybkością i dokładnością zachowań robota. 



 

 

  

Rethink   

 

Czy istnieje skuteczniejszy sposób, 

aby dojść do tego samego wniosku? 

Zastanów się nad tym czego się 

nauczyłeś i spróbuj to ulepszyć. 

  



 

 
    

Przygotuj się do wyzwania 

interfejsu użytkownika  

Interfejs do chwytania i podnoszenia!  

W wyzwaniu związanym z interfejsem użytkownika musisz zaprogramować robota tak, aby 

użytkownik mógł używać przycisków na ekranie Mózgu do podnoszenia różnych obiektów. 

Ekran Twojego mózgu będzie musiał mieć cztery przyciski: 

• Przycisk do otwierania kleszczy 

• Przycisk do zamykania kleszczy 

• Przycisk do podnoszenia ramienia 

• Przycisk do opuszczania ramienia 

Aby ukończyć wyzwanie, będziesz potrzebować: 

• Clawbota 

• Przedmioty do odebrania: pusta puszka lub butelka wody, kostka VEX, nieużywany 

element z zestawu VEX lub cokolwiek innego, co może dostarczyć nauczyciel 



 

 

  

Zaprojektuj, ulepsz i iteruj swój 

projekt – bloki VEXcode V5 

Podczas projektowania odpowiedz na poniższe pytania w swoim notatniku inżyniera.  

• Do czego chcesz zaprogramować robota? Wyjaśnij szczegółowo. 

• Ile warunków będzie musiał sprawdzić Twój projekt w blokach jeżeli – to – w 

przeciwnym razie? 

Pamiętaj, że projekt LeftOrRight wymagał tylko jednego dodatkowego warunku po 

wykryciu naciśnięcia ekranu. 

Ten projekt wykorzystuje cztery przyciski: lewy górny, lewy dolny, prawy górny i prawy 

dolny. Ile warunków będzie musiał sprawdzić projekt po wykryciu, że ekran został 

naciśnięty? Wyjaśnij szczegółowo. 

Podpowiedź: Projekt może sprawdzić, czy ekran jest wciśnięty, używając bloku jeżeli - to. 

Następnie będziesz musiał zagnieździć trzy bloki jeżeli – to - w przeciwnym razie w bloku 

jeżeli - to, z niektórymi zagnieżdżonymi wewnątrz siebie. 

Podczas tworzenia projektu wykonaj poniższe czynności:  

• Zaplanuj warunki, które musi sprawdzić Twój projekt, używając rysunków i 

pseudokodu. Zaplanuj również część projektu, która będzie rysować cztery przyciski 

na ekranie. Zdecyduj się na ich kolory. 

• Użyj pseudokodu, który stworzyłeś, aby rozwinąć swój projekt. 

• Często testuj swój projekt i powtarzaj go, korzystając z tego, czego nauczyłeś się 

podczas testów. 

• Co możesz dodać do swojego projektu, aby lepiej kontrolować silniki kleszczy i 

ramion? Wyjaśnij szczegółowo. 

• Podziel się końcowym projektem z nauczycielem. 

Jeśli masz problemy z rozpoczęciem, zapoznaj się z poniższymi informacjami w sekcji Bloki 

VEXcode V5:  

• Poprzednie wersje projektu „Creating a Stop Button” 

• Samouczek Jeśli - to - w przeciwnym razie  

• Poprzednie wersje Twojego projektu (LeftOrRight) 

• Funkcja pomocy, aby dowiedzieć się więcej o blokach 



 

 
    

  



 

 

  

Wyzwanie interfejsu użytkownika- 

Bloki VEXcode V5  

 

 

Wyzwanie interfejsu użytkownika 

W wyzwaniu interfejsu użytkownika zaprogramujesz Clawbota tak, aby użytkownik mógł 

naciskać ekran Mózgu, aby sterować silnikami ramion i kleszczy. Następnie cztery przyciski 

na ekranie zostaną użyte do podniesienia i umieszczenia różnych dziesięciu obiektów. To 

wyzwanie nie wymaga, aby Clawbot jechał ani skręcał. Przedmioty są podnoszone, a 

następnie umieszczane w tym samym miejscu na stole lub podłodze.  

Zasady:  

• Każdy z czterech przycisków musi wykonać tylko jedną z czterech czynności: 

otworzyć kleszcze, zamknąć kleszcze, unieść ramię lub opuścić ramię. 

• Korzystanie z Kontrolera jest niedozwolone. 

• Każdy Clawbot będzie musiał podnosić i umiejscowić jak najwięcej obiektów w ciągu 

jednej minuty bez upuszczania ich. Zalecane jest podnoszenie i wymiana jednego 

przedmiotu na raz.  

o Runda kończy się po minucie lub jeśli jakiś przedmiot zostanie upuszczony - nawet 

jeśli runda trwała tylko kilka sekund. Upuszczenie przedmiotu dyskwalifikuje 

drużynę z pełnej minuty rundy, ale wszelkie punkty zdobyte przed drużynę do tej 

pory są liczone.  

• Jeśli wszystkie obiekty zostały podniesione przed zakończeniem jednominutowej 

rundy, obiekty można ponownie wykorzystać do zakończenia tego czasu. 

• Przedmiot należy podnieść wyżej niż silnik ramienia, zanim zostanie umieszczony na 

stole.  

  



 

 
    

  

• Każdy przedmiot, który udało się chwycić i podnieść, a następnie opuścić i odłożyć, 

jest wart jeden punkt. 

• Pomiędzy rundami role można zmieniać, ale tylko jeden użytkownik może 

przypadać na Clawbota w każdej rundzie. 

• Grupa z największą liczbą punktów na koniec wszystkich rund wygrywa! 

Role w wyzwaniu: 

• W każdej rundzie powinien być tylko jeden użytkownik (podnośnik) podnoszący 

przedmioty, ale grupy mogą zmieniać użytkowników między rundami. 

• Powinien istnieć wyznaczony sędzia, który zlicza, ile obiektów jest w stanie podnieść 

każdy Clawbot. Każdy pomyślnie ustawiony obiekt jest wart jeden punkt. Po 

upuszczeniu obiektu tura Clawbota się kończy. Można rozegrać kilka rund. Powyżej 

znajduje się tabela punktacji, ale można dodać wiersze dla dodatkowych grup i rund. 

Każda grupa może korzystać ze swojej własnej tabeli punktacji lub każdy może 

zapisywać się na tej samej tabeli. Jeśli wiele grup używa tej samej tabeli wyników, 

zapisz identyfikator Clawbotów lub nazwę grupy w drugiej kolumnie. Ponadto sędzia 

powinien zliczyć punkty z każdej rundy pod koniec wyzwania, aby uzyskać łączny 

wynik. 

• Powinna być wyznaczona osoba do przełączania obiektów ze stołu: przełącznik. 

Ponieważ Clawbot nie skręca ani nie jedzie, podniesiony przedmiot będzie musiał 

zostać usunięty i zastąpiony nowym po każdej próbie. 



 

 

  

• Powinna być wyznaczona osoba do śledzenia upływu czasu: mierzący czas. Każda 

runda trwa jedną minutę. 

• Nauczyciel powinien dostarczyć przedmioty zatwierdzone do tego wyzwania przed 

rozpoczęciem zawodów.  



 

 
    

Projektuj, rozwijaj i iteruj swój 

projekt – programowanie tekstowe  

Podczas projektowania projektu odpowiedz na poniższe pytania w swoim notatniku 

inżynieryjnym. 

• Do czego chcesz zaprogramować robota? Wyjaśnij szczegółowo. 

• Ile warunków będzie wymagał Twój projekt aby sprawdzić instrukcję if then else? 

Pamiętaj, że projekt LeftOrRight wymagał tylko jednego dodatkowego warunku po wykryciu 

naciśnięcia ekranu. 

Ten projekt wykorzystuje cztery przyciski: lewy górny, lewy dolny, prawy górny i prawy dolny. 

Ile warunków będzie musiał sprawdzić projekt po wykryciu, że ekran został naciśnięty? 

Wyjaśnij szczegółowo. 

Wskazówka: projekt może sprawdzić, czy ekran jest wciśnięty, używając instrukcji if then. 

Będziesz musiał zagnieździć trzy instrukcje if then else w instrukcji if then, z niektórymi 

zagnieżdżonymi wewnątrz siebie. 

Podczas tworzenia projektu wykonaj poniższe czynności: 

• Zaplanuj warunki, które musi sprawdzić Twój projekt, używając rysunków i 

pseudokodu. Zaplanuj również część projektu, która będzie rysować cztery przyciski 

na ekranie. Zdecyduj, jakie są ich kolory. 

• Użyj pseudokodu, który stworzyłeś, aby rozwinąć swój projekt. 

• Często testuj swój projekt i powtarzaj go, korzystając z tego, czego nauczyłeś się 

podczas testów. 

• Co możesz dodać do swojego projektu, aby lepiej kontrolować silniki kleszczy i 

ramion? Wyjaśnij szczegółowo. 

• Podziel się końcowym projektem z nauczycielem. 

Jeśli masz problemy z rozpoczęciem, zapoznaj się z poniższymi informacjami o 

programowaniu tekstowym VEXcode V5: 

• Poprzednie wersje projektu „Creating a Stop Button” 

• Samouczek If then else 

• Poprzednie wersje Twojego projektu (LeftOrRight) 



 

 

  

Wyzwanie interfejsu użytkownika - 

Programowanie tekstowe 

 

 

Wyzwanie interfejsu użytkownika 

W wyzwaniu interfejsu użytkownika zaprogramujesz Clawbota tak, aby użytkownik mógł 

naciskać ekran Mózgu, aby sterować silnikami ramion i kleszczy. Następnie cztery przyciski 

na ekranie zostaną użyte do podniesienia i umieszczenia różnych dziesięciu obiektów. To 

wyzwanie nie wymaga, aby Clawbot jechał ani skręcał. Przedmioty są podnoszone, a 

następnie umieszczane w tym samym miejscu na stole lub podłodze.  

Zasady:  

• Każdy z czterech przycisków musi wykonać tylko jedną z czterech czynności: 

otworzyć kleszcze, zamknąć kleszcze, unieść ramię lub opuścić ramię. 

• Korzystanie z Kontrolera jest niedozwolone. 

• Każdy Clawbot będzie musiał podnosić i umiejscowić jak najwięcej obiektów w ciągu 

jednej minuty bez upuszczania ich. Zalecane jest podnoszenie i wymiana jednego 

przedmiotu na raz.  

o Runda kończy się po minucie lub jeśli jakiś przedmiot zostanie upuszczony - nawet 

jeśli runda trwała tylko kilka sekund. Upuszczenie przedmiotu dyskwalifikuje 

drużynę z pełnej minuty rundy, ale wszelkie punkty zdobyte przed drużynę do tej 

pory są liczone.  

• Jeśli wszystkie obiekty zostały podniesione przed zakończeniem jednominutowej 

rundy, obiekty można ponownie wykorzystać do zakończenia tego czasu. 

• Przedmiot należy podnieść wyżej niż silnik ramienia, zanim zostanie umieszczony na 

stole.  

  



 

 
    

  

• Każdy przedmiot, który udało się chwycić i podnieść, a następnie opuścić i odłożyć, 

jest wart jeden punkt. 

• Pomiędzy rundami role można zmieniać, ale tylko jeden użytkownik może przypadać 

na Clawbota w każdej rundzie. 

• Grupa z największą liczbą punktów na koniec wszystkich rund wygrywa! 

 

Role w wyzwaniu: 

• W każdej rundzie powinien być tylko jeden użytkownik (podnośnik) podnoszący 

przedmioty, ale grupy mogą zmieniać użytkowników między rundami. 

• Powinien istnieć wyznaczony sędzia, który zlicza, ile obiektów jest w stanie podnieść 

każdy Clawbot. Każdy pomyślnie ustawiony obiekt jest wart jeden punkt. Po 

upuszczeniu obiektu tura Clawbota się kończy. Można rozegrać kilka rund. Powyżej 

znajduje się tabela punktacji, ale można dodać wiersze dla dodatkowych grup i rund. 

Każda grupa może korzystać ze swojej własnej tabeli punktacji lub każdy może 

zapisywać się na tej samej tabeli. Jeśli wiele grup używa tej samej tabeli wyników, 

zapisz identyfikator Clawbotów lub nazwę grupy w drugiej kolumnie. Ponadto sędzia 

powinien zliczyć punkty z każdej rundy pod koniec wyzwania, aby uzyskać łączny 

wynik. 

• Powinna być wyznaczona osoba do przełączania obiektów ze stołu: przełącznik. 

Ponieważ Clawbot nie skręca ani nie jedzie, podniesiony przedmiot będzie musiał 

zostać usunięty i zastąpiony nowym po każdej próbie. 



 

 

  

• Powinna być wyznaczona osoba do śledzenia upływu czasu: mierzący czas. Każda 

runda trwa jedną minutę. 

• Nauczyciel powinien dostarczyć przedmioty zatwierdzone do tego wyzwania przed 

rozpoczęciem zawodów.   



 

 
    

  

Zrozum podstawowe pojęcia i 

dowiedz się, jak zastosować je 

w różnych sytuacjach. Ten 

proces powtórki będzie 

motywował do nauki. 



 

 

  

Powtórzenie - bloki VEXcode V5 
 

1. Prawda czy fałsz: Bloki wewnątrz bloku pętli (forever) na zawsze są 

uruchamiane w kolejności, od góry do dołu.  

  

o Prawda 

o Fałsz 

  

2. Prawda czy fałsz: gdy projekt odczytuje blok jeżeli – to – w przeciwnym razie, 

jeśli pierwszy warunek jest spełniony, nie przechodzi do warunku w 

przeciwnym razie.  

  

o Prawda 

o Fałsz 

  

3. Instrukcje warunkowe to ważne instrukcje programowania, których można 

używać do podejmowania decyzji na podstawie wyniku warunku ________.  

  

o logicznego 

o wstrzymującego  

o silnika  

o umiarkowanego  

  

4. Dla następującego pseudokodu, który blok najlepiej uzyć do 

zaprogramowania ostatniej linii?  

  

Sprawdź, czy ekran jest wciśnięty 

Po naciśnięciu ekranu sprawdź, czy jest wciśnięty po prawej czy po lewej stronie 

Jeśli został naciśnięty po lewej stronie (mniej niż 240), skręć w lewo 

Odczekaj, aż ekran nie będzie naciskany, a następnie kontynuuj jeśli 

naciśnięcie nie znajdowało się po lewej stronie, skręć w prawo  

  

 



 

 
    

  

5.   Prawda czy fałsz: instrukcja warunkowa umożliwia projektowi 

uruchamianie różnych bloków w zależności od tego, czy spełnione są 

pewne warunki. 

o Prawda 

o Fałsz 

 

  

6.   Który z poniższych terminów określa, jak dobrze interfejs pozwala mi jako 

użytkownikowi robić to, co próbuję zrobić? 

o Graficzny interfejs użytkownika (GUI) 

o Interfejs użytkownika (UI) 

o Doświadczenie użytkownika (UX) 

o Żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna. 

7.   Prawda czy fałsz: programiści interfejsów użytkownika (UI) już wiedzą, jak 

zoptymalizować środowisko użytkownika i dlatego nie muszą zbierać danych 

od użytkowników. 

o Prawda 

o Fałsz 

 



 

 

  

Powtórzenie-programowanie 

tekstowe  
  

8. Prawda czy fałsz: Bloki wewnątrz bloku pętli (forever) na zawsze są 

uruchamiane w kolejności, od góry do dołu.  

  

o Prawda 

o Fałsz 

  

9. Prawda czy fałsz: gdy projekt odczytuje blok jeżeli – to – w przeciwnym razie, 

jeśli pierwszy warunek jest spełniony, nie przechodzi do warunku w 

przeciwnym razie.  

  

o Prawda 

o Fałsz 

  

10. Instrukcje warunkowe to ważne instrukcje programowania, których można 

używać do podejmowania decyzji na podstawie wyniku warunku ________.  

  

o logicznego 

o wstrzymującego  

o silnika  

o umiarkowanego  

  

11. Dla następującego pseudokodu, której instrukcji najlepiej użyć do 

zaprogramowania ostatniej linii?  

  

Sprawdź, czy ekran jest wciśnięty 

Po naciśnięciu ekranu sprawdź, czy jest wciśnięty po prawej czy po lewej stronie 

Jeśli został naciśnięty po lewej stronie (mniej niż 240), skręć w lewo 

Odczekaj, aż ekran nie będzie naciskany, a następnie kontynuuj jeśli 

naciśnięcie nie znajdowało się po lewej stronie, skręć w prawo  

  

 
  

  
  

  



 

 
    

  

12.   Prawda czy fałsz: instrukcja warunkowa umożliwia projektowi uruchamianie 

różnych bloków w zależności od tego, czy spełnione są pewne warunki 

o Prawda 

o Fałsz 

 
13.   Który z poniższych terminów określa, jak dobrze interfejs pozwala mi jako 

użytkownikowi robić to, co próbuję zrobić? 

o Graficzny interfejs użytkownika (GUI) 

o Interfejs użytkownika (UI) 

o Doświadczenie użytkownika (UX) 

o Żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna. 

 

  

14.   Prawda czy fałsz: programiści interfejsów użytkownika (UI) już wiedzą, jak 

zoptymalizować środowisko użytkownika i dlatego nie muszą zbierać 

danych od użytkowników. 

o Prawda 

o Fałsz 



 

 

  

Appendix  

  

Dodatkowe informacje, zasoby i materiały.   



 

 
    

  

Używanie 1 Post Hex Nut Retainer 

w/ Bearing Flat 

 

1  Post Hex Nut Retainer w/ Bearing Flat 

Używanie 1 Post Hex Nut Retainer w/ Bearing Flat 

1 Post Hex Nut Retainer w/ Bearing Flat umożliwia płynne obracanie się wałów przez 

otwory w elementach konstrukcyjnych. Po zamontowaniu zapewnia dwa punkty styku na 

elementach konstrukcyjnych w celu zapewnienia stabilności. Na jednym końcu elementu 

znajduje się słupek o wymiarach umożliwiających bezpieczne dopasowanie do 

kwadratowego otworu elementu konstrukcyjnego. Środkowy otwór elementu ma taki 

rozmiar i szczelinę, aby bezpiecznie dopasować nakrętkę sześciokątną, umożliwiając łatwe 

dokręcenie śruby 8-32 bez użycia klucza lub kombinerek. Otwór na końcu elementu jest 

przeznaczony do przechodzenia wałków lub śrub. 

Aby skorzystać z retainera: 

• Wyrównaj go na elemencie konstrukcyjnym VEX tak, aby otwór końcowy znajdował 

się w żądanym miejscu, a sekcja środkowa i końcowa również były podparte przez 

element konstrukcyjny. 

 



 

 

  

• Włóż kwadratowy słupek wystający z elementu do elementu konstrukcyjnego, aby 

pomóc go utrzymać na miejscu. 

• Włożyć nakrętkę sześciokątną w środkową część retainera tak aby zrównała się z 

resztą elementu. 

• W stosownych przypadkach wyrównaj wszelkie dodatkowe elementy konstrukcyjne z 

tyłu głównego elementu konstrukcyjnego. 

• Użyj śruby 8-32 odpowiedniej długości, aby przymocować elementy konstrukcyjne do 

retainera przez środkowy otwór i nakrętkę sześciokątną.   



 

 
    

  

Używanie 4 Post Hex Nut Retainer 

4  Post Hex Nut Retainer 

Używanie 4 Post Hex Nut Retainer 

4 Post Hex Nut Retainer zapewnia pięć punktów styku do tworzenia wytrzymałego połączenia 

między dwoma elementami konstrukcyjnymi za pomocą jednej śruby i nakrętki. Każdy 

narożnik retainera zawiera słupek o rozmiarze umożliwiającym bezpieczne dopasowanie go 

do kwadratowego otworu w elemencie konstrukcyjnym. Środek elementu ma taki rozmiar i 

szczelinę, aby bezpiecznie dopasować nakrętkę sześciokątną, umożliwiając łatwe dokręcenie 

śruby 8-32 bez użycia klucza lub kombinerek.  

Aby skorzystać z retainera: 

• Wyrównaj go na elemencie konstrukcyjnym VEX tak, aby środkowy otwór znajdował 

się w żądanym miejscu, a każdy narożnik był wsparty elementem konstrukcyjnym. 

• Włóż kwadratowy słupek wystający z elementu do elementu konstrukcyjnego, aby 

pomóc go utrzymać na miejscu. 

• Włożyć nakrętkę sześciokątną w środkową część retainera tak aby zrównała się z 

resztą elementu.  

• W stosownych przypadkach wyrównaj wszelkie dodatkowe elementy konstrukcyjne z 

tyłu głównego elementu konstrukcyjnego. 

• Użyj śruby 8-32 odpowiedniej długości, aby przymocować elementy konstrukcyjne do 

retainera przez środkowy otwór i nakrętkę sześciokątną. 



 

 

    

  

Używanie 1 Post Hex Nut Retainer 

1  Post Hex Nut Retainer 

Używanie 1 Post Hex Nut Retainer 

1 Post Hex Nut Retainer zapewnia dwa punkty styku do łączenia elementu konstrukcyjnego z 

innym elementem za pomocą jednej śruby i nakrętki. Jeden koniec elementu zawiera słupek o 

wymiarach umożliwiających bezpieczne dopasowanie do kwadratowego otworu elementu 

konstrukcyjnego. Drugi koniec retainera ma taki rozmiar i szczelinę, aby bezpiecznie 

dopasować nakrętkę sześciokątną, umożliwiając łatwe dokręcenie śruby 8-32 bez użycia 

klucza lub kombinerek.  

Aby skorzystać z retainera: 

• Wyrównaj go na elemencie konstrukcyjnym VEX tak, aby oba końce były podparte przez 

element konstrukcyjny i ustawione tak, aby zamocować drugi element. 

• Włóż kwadratowy słupek wystający z retainera do elementu konstrukcyjnego, aby pomóc 

go utrzymać na miejscu. 

• Jeśli element  jest używany do mocowania dwóch elementów konstrukcyjnych, włóż 

nakrętkę sześciokątną do drugiego końca retainera, tak aby był wyrównany z resztą 

elementu. W przypadku użycia do zamocowania innego rodzaju elementu, takiego jak 

np.: element dystansowy, może być właściwe włożenie śruby przez tę stronę. 

 



 

 
  

• Jeśli jest to niezbędne, wyrównaj wszelkie dod atkowe komponenty z tyłu głównego 

elementu konstrukcyjnego.  

• Jeśli retainer jest używany do łączenia dwóch elementów konstrukcyjnych, użyj śruby 

8-32 o odpowiedniej długości, aby zabezpieczyć elementy konstrukcyjne przez otwór 

i nakrętkę sześciokątną. Jeśli jest używany do łączenia innego typu elementu, takiego 

jak np.: element dystansowy, zabezpiecz go bezpośrednio lub za pomocą nakrętki 

sześciokątnej.  



 

 

  

  

  

Notes inżyniera 

 

Notatki Alexandra Grahama Bell'a z udanego eksperymentu z jego pierwszym telefonem 

Notatnik inżyniera dokumentuje Twoją pracę 

Nie tylko używasz notatnika do organizowania i dokumentowania swojej pracy, ale jest to 

także miejscem do refleksji nad działaniami i projektami. Podczas pracy w zespole każdy 

członek zespołu będzie prowadził własny dziennik, aby ułatwić współpracę w grupie.  

Twój notatnik inżyniera powinien mieć następujące elementy: 

• Wpis na każdy dzień lub sesję, w której pracowałeś nad rozwiązaniem 

• Wpisy chronologiczne, z datą każdego wpisu 

• Jasne, schludne i zwięzłe notatki, dobrze zorganizowane 

• Etykiety, aby czytelnik zrozumiał wszystkie Twoje notatki i ich dopasowanie do 

iteracyjnego procesu projektowania 

Wpis może obejmować: 

• Burzę mózgów 

• Szkice lub zdjęcia prototypów 

• Pseudokod i schematy blokowe planowania 

• Wszelkie zastosowane obliczenia lub algorytmy Odpowiedzi na pytania 

przewodnie 

• Uwagi dotyczące obserwacji i / lub przeprowadzonych testów 

• Notatki i refleksje na temat różnych iteracji 



 

 
   

  

Odpowiedzi do STEM Lab 



 

 

  

Projekt Creating a Stop Button vs.  

StopOrDrive - bloki VEXcode V5  
 

  



 

 
  

  

  

Psudokod do wyzwania interfejsu 

użytkownika 



 

 

  

Przykładowe rozwiązanie do 

wyzwania UI – bloki VEXcode V5 
 

 



 

 
  

  

  

Creating a Stop Button vs. 

StopOrDrive – programowanie 

tekstowe 



 

 

  

Przykładowe rozwiązanie do 

wyzwania interfejsu użytkownika -

programowanie testowe   



 

 
  

 

  


