
Dzień dobry 

Przesyłamy kolejne zadania z informatyki. Część dzieci już korzystała z tej strony na lekcji 

informatyki.  

To platforma online. Jeżeli uczniowie wkleją przesłany link, przekierowani zostaną na 

stronę z nazwiskami uczniów. Po naciśnięciu prostokąta z nazwiskiem, będzie trzeba wpisać podane 

hasło. Wykaz haseł przesłany został, do każdej klasy na pocztę. Prosimy wykorzystać tylko swoje 

hasło. 

Wykonane przez uczniów zadania widoczne są dla nauczycieli informatyki, którzy raz w tygodniu 

będą oceniać postęp wykonanych zadań. Nic państwo nie musicie do nas przesyłać. Zadanie dotyczy 

obu grup. 

Jeżeli uczniowie natrafią na zadania sprawiające problem niech je opuszczą i przejdą do następnych.  
 

Problemy jakie mogą napotkać na code.org 

Proszę opuścić zadania a nawet całą lekcje jeżeli w ćwiczeniach występuje taki klocek 

 

Czyli lekcje : 2 Swimming Fish with Sprite Lab    i 3 Alien Dance Party with Sprite  

Jeżeli w jakiś lekcjach pojawia się ten klocek to też proszę opuścić to zadanie. Problem jest po stronie 

code.org i jeszcze miesiąc temu wszystko ładnie działało. 

Na tym klocku powinna wyświetlać się możliwość wybrania duszka a nie napis Animation_Name[0] 

Proszę przejść do następnych lekcji i powoli, bez pośpiechu programować (przeznaczyć 1 godzinkę 

tygodniowo na naukę programowania na code org) 

W razie pytań służymy pomocą.  

Propozycja dodatkowych zadań również online. Na platformie PixBlock utworzone zostały konta 

każdej klasy i udostępnione zadania. Platforma organizuje kilka razy do roku konkurs informatyczny 

na podstawie tego co uczniowie rozwiązują na tej platformie. Za pracę będziemy dodatkowo oceniać. 

Postępy widoczne są dla nauczycieli. Robimy we własnym tempie. A o to propozycja obecnego: 

Informacja o Konkursie! 

Rusza 2 edycja konkursu dla młodych twórców i twórczyń gier. 

Zaskocz nas swoim pomysłem na programistyczną pisankę stworzoną w programie PixBlocks! 

Do wygrania: konsola XBOX ONE z grą Minecraft oraz gry planszowe PixBlocks.  

Szczegóły na: https://pixblocks.com/pixanka/ 

Pozdrawiamy, 

zespół PixBlocks 

 

Pozdrawiamy i życzymy powodzenia nauczyciele informatyki Dorota Piszczałka i Wojciech 

Zborowski. 

Loginy klas na code.org 
Klasa 4a https://studio.code.org/sections/HDJRWC 

Klasa 4 b https://studio.code.org/sections/KLSBVN 

Klasa 4 c https://studio.code.org/sections/CXBNQF 

Klasa 5 a https://studio.code.org/sections/VZVPBH 

https://pixblocks.com/pixanka/?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=pixanka_zaproszenie


Klasa 5 b https://studio.code.org/sections/MFDRJL 

Klasa 5 c https://studio.code.org/sections/FJBTQK 

Klasa 5 d https://studio.code.org/sections/RSPKPV 

Klasa 5 e https://studio.code.org/sections/FCTKTY 

Klasa 6 a https://studio.code.org/sections/PWLQFV 

Klasa 6 b https://studio.code.org/sections/NKBBBM 

Klasa 6 c https://studio.code.org/sections/ZFDVLY 

Klasa 6 d https://studio.code.org/sections/SFGVCD 

Klasa 7 a https://studio.code.org/sections/ZSYZTC 

Klasa 7 b https://studio.code.org/sections/KBGSHR 

Klasa 7 c https://studio.code.org/sections/MNPKQH 

Klasa 7 d https://studio.code.org/sections/FDCSGS 

Klasa 8 a https://studio.code.org/sections/YCFCXS 

Klasa 8 b https://studio.code.org/sections/CWWGXM 

Klasa 8 c https://studio.code.org/sections/KJNHCG 

 

https://studio.code.org/sections/NKBBBM

