
Moduł IV 
 

 
 

Skrypt Kotka 
styl obrotu: prawo - lewo  

 

 

Skrypt Myszki 
styl obrotu: prawo - lewo, miejsce początkowe - prawa strona 

sceny, środek, animacja postaci Myszki (dwa kostiumy i 
wstawienie odpowiednich instrukcji do skryptu) 

 

Kiedy kliknięto  
 ustaw kierunek na [prawo] 
 idź do: x: …..   y: …..  
 wyczyść 
 przyłóż pisak 
 ustaw kolor pisaka na …… 
 ustaw rozmiar pisaka na …… 
 powtórz 3 razy 
 przesuń o ….. kroków 
 obróć o 90 w prawo 
 podnieś pisak 
 ustaw kierunek na 90                                                  
 zatrzymaj ten skrypt 

 

Kiedy kliknięto  
 ustaw kierunek na [lewo]     
 idź do: x: …..   y: …..  
 zawsze 

 ustaw w stronę [serek] 
 jeżeli <dotyka koloru ….> to: 
 przesuń o ….. kroków 
 obróć o 90 w prawo 
 jeżeli dotyka <serek> to: 
 powiedz ……….. przez 2 s 
 zatrzymaj wszystko 
 jeżeli dotyka <Kotek> to: 
 powiedz …………… przez 2 s 
 zatrzymaj wszystko 

 przesuń o ….. kroków 
 zatrzymaj ten skrypt 

 
 
 
 

 
 



    Po dotknięciu koloru pułapki Myszka według skryptu skręca tylko w prawo, a więc nigdy nie pójdzie 
w stronę Kotka. Żeby Kotek miał jednak szanse na złapanie jej, musi ona skręcić w lewo, ale wówczas 
za każdym razem wpadnie w pułapkę i nigdy nie dojdzie do serka. 
    Aby Myszka skręcała po zetknięciu z kolorem w lewo lub prawo bez sterowania z zewnątrz, tylko 
przez komputer, trzeba skrypt zmienić tak, aby po odbiciu (cofnięciu) obróciła się o 90 stopni w prawo 
lub w lewo.   

Nie ma jednak takiego polecenia i tu trzeba wprowadzić w Danych 
zmienną losowanie: lewo czy prawo (zmienną), od którego to będzie 
zależało, jak Myszka obróci się.  
    
 Komputer losuje liczby, którym my przypisujemy konkretne zachowania 
Myszki. 
Np. tu: 
 komputer losuje liczby od 1 do 10. 

 
    Dla naszych potrzeb wystarczy: 0 i 1 (lub od 1 do 

2).  
Wstawiając ten blok zamiast: 
                                               przesuń o ……. kroków 
                                               obróć o 90 stopni 

i: po ustaleniu pozycji początkowej: 
        ustaw [lewo czy prawo] na (losuj od   … do ….) 
Kotek  będzie skręcał raz w lewo, raz w prawo. 


