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Ćwiczenia z robotyki LEGO Boost 7-12 

 

Temat / Zakładany efekt/ Cel  Ćwiczenia dla uczniów 

Temat: wydawanie poleceń. 

Zakładany efekt: przygotowanie ucznia do tworzenia 
algorytmów. 

Cel: nauka formułowania i wydawania przez ucznia 
krótkich, jasnych i dokładnych poleceń, aby robot mógł 
wykonać określoną czynność. 

 

1. Ćwiczenie jest wykonywane przez dwóch uczniów, z których jeden jest 
"programistą", drugi - "robotem".  

Programista tworzy prosty problem, który robot ma rozwiązać, i wydaje mu krótkie 
polecenia słowne. Robot musi je dokładnie wykonać. Polecenia muszą być 
precyzyjne, nie dając "robotowi" możliwości samodzielnego decydowania o czym, 
jak, jak długo i jak daleko ma coś zrobić.  
Na przykład: "Idź trzy kroki do przodu", "Odwróć się". 
Pytanie do "robota" - czy "robot", według "programisty", rozumie dane polecenia, co, 
jak i jak długo ma robić? 

Ćwiczenia muszą być wykonywane tak długo, aż "programista" będzie potrafił 
formułować krótkie, jasne i precyzyjne polecenia, a robot będzie potrafił je zrozumieć 
i wykonać. Następnie "programista" i "robot" zamieniają się miejscami 

Temat: Podstawowe ruchy robota. 

Zakładany efekt: Uczeń wie, jak korzystać z bloków 
ruchowych. 

Cel: Przygotowanie ucznia do prowadzenia robota z 
wykorzystaniem jego podstawowych ruchów - jazda do 
przodu po prostej, jazda do tyłu. 

2. Utwórz polecenie lub serię poleceń (algorytmów) z bloków ruchu i steruj robotem, 
wykonując je: 
na planszy Boost idź prosto przed siebie. 

 

Jak daleko zajedzie robot używając jednego klocka? Jak daleko zajedzie robot, 
używając dwóch klocków? Ilu klocków trzeba użyć, aby robot z pozycji startowej 
pojechał prosto do przodu i dotarł do krawędzi planszy Boost? 

 

Zadanie jest powtarzane, zmuszając robota do powrotu prosto na planszę Boost 

3. Z bloków ruchu utwórz polecenie lub serię poleceń (algorytmów) i steruj robotem, 
sprawiając, że pojedzie on prosto na przeszkodę. 
Sam wybierz przeszkodę. Oblicz, ile bloków ruchu będziesz musiał użyć, aby dotrzeć 
do przeszkody. Operuj robotem i upewnij się, że obliczyłeś poprawnie. 

 



Temat: Zmiana kierunku ruchu robota 

Zakładany efekt: uczeń potrafi obsługiwać robota 
zmieniając kierunek jego ruchu. 

Cel: przygotowanie ucznia do obsługi robota z 
wykorzystaniem jego podstawowych ruchów - zmiana 
kierunku w prawo, zmiana kierunku w lewo, zawracanie, 
zmiana kierunku pod pewnym kątem. 

4. Wypróbuj różne bloki cofania. Połącz je z blokami ruchu na wprost i do tyłu. 
Przewiduj, w którym kierunku będzie poruszał się robot. Uruchom robota. 
Czy robot porusza się w zamierzonym kierunku? 

 

Przygotuj polecenie z bloków ruchu i steruj robotem, sprawiając, że: 

- zmienia kierunek w prawo- 450 (1/8 pełnego obrotu), 900 (1/4 pełnego obrotu), 1800 
(1/2 pełnego obrotu); 

- zmienia kierunek w lewo- 450 (1/8 pełnego obrotu), 900 (1/4 pełnego obrotu), 1800 
(1/2 pełnego obrotu); 

- obraca się (pełny obrót lub 3600) w prawo, obraca się w lewo. 

Temat: Command’s parameter changing 

Zakładany efekt: uczeń potrafi zmieniać ustawienia 
komendy - ilość powtórzeń.. 
Cel: opanowanie przez ucznia umiejętności zmiany 
ustawień komend tak, aby robot mógł wykonać zadanie z 
jak najmniejszą liczbą komend. 

5. Wymyśl i stwórz serię poleceń (algorytmów) o tym samym typie komend, które 
uruchamiają robota do wykonania / powtórzenia tego samego typu operacji wiele 
razy z rzędu. 

Na przykład, wydaj robotowi polecenie: przesuń się o jeden krok do przodu, przesuń 
się o jeden krok do przodu, przesuń się o jeden krok do przodu, przesuń się o jeden 
krok do przodu. 

W algorytmie zmień parametry liczby poleceń minimalizując je, zmuszając robota do 
wykonania tego samego celu. 

Przykładowo, rozwiązaniem jest sprawienie, aby robot wykonał cztery kroki do 
przodu za pomocą jednej komendy. 

 

Temat: Zaprogramowanie robota do wykonania 
określonego zadania. 

Zakładany efekt: uczeń potrafi stworzyć serię poleceń 
(algorytm), programując robota do wykonania określonego 

6. Przygotuj serię poleceń (algorytm) i uruchom robota, wykonując je na planszy Boost: 
z punktu startowego wykonaj jeden krok na wprost, obrót o 1800 (2/4 części). Wróć 
do punktu startu, wróć do pozycji wyjściowej. 
Zmieniaj liczbę poleceń, zmuszając robota do wykonania zadań przy jak 



zadania, łącząc różne podstawowe ruchy. 

Cel: przygotowanie serii poleceń (algorytmów) i 
uruchomienie robota do wykonania określonego zadania. 

najmniejszej liczbie poleceń. 

7. Przygotuj serię poleceń (algorytm) i uruchom robota, wykonując je na planszy Boost: 
z punktu startowego przejdź na wprost do krawędzi planszy Boost, obrót o 1800 (2/4 
części). Wróć do punktu startowego, wróć do pozycji wyjściowej.. 
Zmieniaj liczbę poleceń, zmuszając robota do wykonywania zadań przy jak 
najmniejszej liczbie poleceń. 

8. Przygotuj serię poleceń (algorytm) i uruchom robota, wykonując je na planszy Boost: 
Podejdź do banana, stając do niego przodem. Wróć do miejsca startu, wróć do 
pozycji startowej. Jest wiele sposobów na rozwiązanie tego zadania. Rozwiąż je na 
kilka różnych sposobów! 
Pamiętaj, aby zmieniać parametry liczby poleceń, zmuszając robota do 
wykonywania zadań z jak najmniejszą liczbą poleceń! 

9. Przygotuj serię poleceń (algorytm) i uruchom robota, wykonując je na planszy Boost: 
z punktu startowego objechać krawędź maty w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara (wzdłuż wewnętrznej krawędzi maty)  
- Powtórz zadanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.. 

Koniecznie zmień parametry liczby poleceń, zmuszając robota do wykonania zadań 
z jak najmniejszą liczbą poleceń! 

10. Przygotuj serię poleceń (algorytm) i uruchom robota, wykonując je na planszy Boost: 
z punktu startowego, zmieniając kierunki o 900 na przemian w prawo i w lewo (zig-
zag), jedź do najdalszej krawędzi planszy Boost . 
Wykonaj zadanie z jak najmniejszą ilością komend.. 



 11. Spraw, aby Twój robot jeździł wg cyfry 8 

Zanim zaczniesz programować, stwórz najpierw diagram, taki jak na poniższych 
przykładach. Nie zapomnij zaznaczyć punktu startowego, aby każdy przejazd 
zaczynał się dokładnie w tym samym miejscu! 

                             

Temat: Zaprogramowanie robota do wykonania 
określonego zadania. 

Zakładany efekt: uczeń, tworząc sensowny zestaw 
poleceń (algorytm), potrafi sformułować i wydać 
precyzyjne polecenia robotowi, aby wykonał określone 
zadanie. 

Cel: opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania i 
wydawania precyzyjnych poleceń robotowi w celu 
wykonania określonego zadania. 

12. - Stwórz i napisz jedno proste zadanie dla robota na planszy Boost (na przykład, 
przejdź do przeszkody. Sam wybierz przeszkodę i jej położenie).  

Wydaj precyzyjne polecenia, stwórz algorytm, który pozwoli robotowi wykonać 
wymyślone przez Ciebie zadanie. Steruj robotem, aby wykonał zadanie.. 

- Wymyśl i napisz trudniejsze zadanie do wykonania przez robota na planszy 
Boost (np. ominięcie przeszkody). 

Wydając precyzyjne polecenia, stwórz algorytmy, które pozwolą robotowi wykonać 
wymyślone przez Ciebie zadanie. Steruj robotem, aby wykonał zadanie. 

13. Wymyśl i napisz zadanie dla robota, które ma wykonać na podłodze lub innej 
powierzchni, poza planszą Boost.  
Wydaj precyzyjne polecenia, stwórz algorytm, który pozwoli robotowi wykonać 
zadanie. 

 

 

 

 

 



Temat: Sterowanie przebiegiem programu - cykl. 

Zakładany efekt: uczeń zna i potrafi stosować cykl w 
swoich algorytmach. 

Cel: nauczenie samodzielnego tworzenia prostego 
programu dla robota i jego obsługi z wykorzystaniem 
cyklu. 

14. Utwórz serię poleceń (algorytm) i steruj robotem, zmuszając go do przejścia po 
kwadracie. 

- W utworzonym programie zestaw powtarzających się czynności (blok) jest 
umieszczony w cyklu, w którym można zmieniać parametry liczby powtórzeń 
czynności. 
- Zmień parametry cyklu tak, aby robot otrzymał polecenie dwukrotnego przejścia 
kwadratu bez zatrzymywania się. 

- Zestaw powtarzających się operacji (bloków) umieszczamy w cyklu, w którym 
operacje powtarzają się w nieskończoność. 

 

Przykład rozwiązania: 

 

Temat: Czujnik ruchu i jego zastosowanie. 

Zakładany efekt: Uczeń wie co to jest czujnik ruchu i wie 
jak go wykorzystać w programowaniu. 

Cel: Nauczenie programowania z wykorzystaniem 
czujnika ruchu. 

  

15. Stwórz serię poleceń (algorytmów) i uruchom robota wydając mu polecenia: 
- jedź do przeszkody i zatrzymaj się przed nią.  

Jako przeszkodę wybierz przedmioty o różnej wysokości. 

Obserwuj i wnioskuj, na jakiej wysokości przeszkody robot nie wykonuje zadania.  

- dojedź do przeszkody, zawrócić, wrócić do punktu startu. 

 

16. Z różnych przedmiotów zbuduj labirynt pokazany na Rysunku 1. Utwórz serię 
komend (algorytmów) wykorzystujących czujnik ruchu i steruj robotem, powodując, 



że przejdzie on z punktu A do punktu B (pokona labirynt). 

 

   B 
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Rysunek 1 

Temat: Czujnik dźwięku. 
Zakładany efekt: uczeń potrafi korzystać z czujnika 
dźwięku. 

Cel: nauka posługiwania się czujnikiem dźwięku. 

17. Stwórz serię poleceń (algorytmów) z wykorzystaniem czujnika dźwięku i steruj 
robotem, wydając mu polecenia: 
- Idź do przodu o jeden krok po jednokrotnym klaśnięciu w dłonie. 
- Cofnij o dwa kroki po dwukrotnym klaśnięciu w dłonie. 

18. Z różnych przedmiotów zbuduj labirynt pokazany na rysunku 1. Stwórz serię poleceń 
(algorytmów) za pomocą czujnika dźwięku i steruj robotem, powodując, że dostanie 
się on z punktu A do punktu B (przejdzie labirynt). 

Temat: Czujnik koloru. 

Zakładany efekt: uczeń potrafi korzystać z czujnika 
koloru.  

Cel: nauka posługiwania się czujnikiem koloru. 

19. Wykorzystując czujnik koloru, stwórz algorytm i spraw, aby robot podążał za 
czerwoną linią na krawędzi planszy Boost, najpierw krótszą, potem dłuższą. 

 

Przykładowe rozwiązanie:  

 

Temat: Używanie głosu. 

Zakładany efekt: uczeń, programując robota, potrafi 
korzystać z nagrań głosowych. 

Cel: nauka dodawania nagrań głosowych do kodu. 

20. Korzystając z nagrań głosowych, stwórz algorytm i wydaj robotowi polecenia: 

- Idź do przodu 5 kroków i werbalnie policz każdy z nich: "jeden, dwa, trzy, cztery, 
pięć".  
- Cofnij się o 5 kroków i werbalnie policz każdy krok: "pięć, cztery, trzy, dwa, jeden". 



21. Przygotuj trzy kolory - zielony, żółty i czerwony. Po umieszczeniu przed czujnikiem 
koloru spraw, aby robot powiedział: 
-  Na czerwonym: " Czerwony - stój!". 

- Na żółty: "Żółty. Czekam!". 

- Na zielonym: "Zielony. Idę!", spójrz pod kątem 900 w obie strony i przejdź 3 kroki do 
przodu. 

Temat: sterowanie robotem za pomocą joysticka. 

Zakładany efekt: uczeń potrafi sterować robotem za 
pomocą joysticka. 

Cel: zapoznanie i nauczenie ucznia możliwości sterowania 
robotem za pomocą joysticka. 

22. Spraw, aby robot za pomocą joysticka: 
- poruszać się do przodu, do tyłu, skręcać, przyspieszać i zwalniać. 
- Przejść po figurze "8" (używając przeszkód). 
- Przejść przez labirynt z punktu A do punktu B (rysunek 1) 

 

Temat: Dostępne funkcje. 

Zakładany efekt: uczeń, pracując z robotem, zna i potrafi 
korzystać z innych funkcji. 
Cel: zapoznanie i wykorzystanie przez ucznia innych 

możliwych funkcji robota LEGO Boost. 

23. Spraw, aby robot: 

- tańczył. 
- Zmieniał mimikę twarzy. 
- Strzelał i trafiał w cel. 
- Dźwiękowo wyrażał emocje. 
- Uderzał w coś rękami. 
- Pozdrawiał  
- Grał w golfa 

- Pojedynkował się. 
- Prosił o identyfikację 

 



Temat: Przykładowe programy Ruchomych Bloków 24. 

 

Spróbuj użyć różnych bloków do poruszania się, jak w przykładowym programie 
powyżej. 
Utwórz nowy projekt na Creative Canvas i uruchom każdy z bloków kodu oraz 
zauważ różnice i podobieństwa. 
Zauważ, że bloki poruszające się, które nie ustawiają odstępu czasowego lub ilości 
stopni (obrotu) ruchu, będą obracać silnikami w nieskończoność, chyba że dodamy 
blok wait, który ustawia odstęp czasowy dla silników, po którym następuje blok stop 
motors. 

Możesz użyć bardziej uproszczonej wersji bloków ruchu, jeśli udało Ci się 
zakończyć/odblokować pierwsze proste działania. 

Temat: Przykładowe programy z blokami pętl. 
Powtarzanie bloków kodu bez konieczności umieszczania 
ich od nowa.  

Różne rodzaje pętli w kodowaniu.. 

25. Spróbuj użyć różnych bloków dla komend pętli, jak w przykładowym programie 
poniżej. 
Utwórz nowy projekt na Creative Canvas uruchom każdy blok kodu oraz zauważ 
różnice i podobieństwa. 



Zauważ, że ostatni blok kodu nie działa poprawnie. Spróbuj zrobić go tak, aby po 
naciśnięciu przycisku pętla była aktywna (warunek pętli staje się prawdziwy). 

 

 

Rozwiązanie: 

 

Aby wstawić kolejną pętlę Loop Forever i dodać blok wyglądu przycisku poza 
blokiem Loop While True (tzw. pętla zagnieżdżona - pętla wewnątrz pętli). 



Temat: Blok If/Else. 

Umożliwia robotowi podjęcie decyzji na podstawie danych 
wejściowych z czujnika - If (TRUE) warunek jest spełniony, 
Else (FALSE) jeśli warunek nie jest spełniony. 

26. Używając planszy Boost ustaw kwadrat, do którego robot będzie dążył. 
Kiedy robot wykryje: 

- Zielony, robot powinien przesunąć się o jeden kwadratowy blok do przodu. 

- Niebieski, robot powinien wykonać obrót o 900  w prawo. 

- Żółty, robot powinien wykonać obrót o 900  w lewo. 

 

Spróbuj zasymulować sygnalizację świetlną poprzez wykrycie: 

- Zielony - który spowoduje przesunięcie robota do przodu. 
- Pomarańczowy - który zmniejszy prędkość robota. 
- Czerwony - który zatrzyma REA. 
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