
 

 

Co to jest w ogóle scratch? 

 

Scratch  jest to interpretowany wizualny język programowania. 

Został zaprojektowany przez Mitchela Resnicka (m.in. 

pomysłodawcę serii zabawek Lego MindStorms i twórcę języka 

StarLogo), jest rozwijany przez mały zespół pracujący w 

Lifelong Kindergarten Group w MIT Media Lab. Scratch to 

edukacyjny język obiektowy, stworzony jako środek do 

nauczania dzieci i młodzieży (od 3 lat wzwyż) podstaw 

programowania oraz środowisko programistyczne służące do 

tworzenia i uruchamiania programów w tym języku. Scratch 

umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, 

gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób wizualny - 

elementy języka mają kształt puzzli a poprzez przeciąganie 

mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób 

tworzy się kod przypisany określonemu obiektowi.  

Program Scratch jest darmowy, dostępny online po zalogowaniu 

się na stronie https://scratch.mit.edu lub po zainstalowaniu na 

dysku twardym komputera. 

Scracht to także serwis społeczni ościowy – umożliwia 

umieszczanie własnych projektów, oglądanie i pobieranie 

projektów utworzonych przez innych użytkowników, 

dyskutowanie o nich. 

https://scratch.mit.edu/


Aby pokazać Wam jak wspaniale można się bawić i uczyć się w 

Scratchu stworzyliśmy dla Was specjalnie 10 ciekawych gier 

stworzonych przez nas. 

 

GRA LABIRYNT 

 stworzona przy pomocy prostych skryptów.  

Sterujemy strzałkami  lub A-lewo W – góra S – dół D – prawo. 

Trzeba zebrać wszystkie  piłki i dojść do niebieskiego pola. 

 

 

 

 

 

 

 



GRA PIES I KRAB 

 stworzona przy pomocy prostych skryptów. 

Sterujemy kursorem. Gra polega na tym żeby nie zostać 

złapanym przez psa.  

 

 

GRA RAKIETOWE STRZELANIE 

 stworzona przy pomocy prostych skryptów. 

Steruje się nią za pomocą spacji. Należy zbić wszystkie balony.  

             

 



GRA PIŁKA NOŻNA 

stworzona przy pomocy prostych skryptów. 

Sterujemy strzałkami i A-lewo W – góra S – dół D – prawo. 

Trzeba strzelić gola drużynie przeciwnej. Gra jest na dwie osoby 

 

 

     



GRA PING PONG 

stworzona przy pomocy prostych skryptów. 

Polega ona na odbijaniu piłeczki od paletki. Jeżeli nie uda ci się 

zaczynasz od nowa. Steruje się kursorem. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



GRA PIŁKA 

stworzona przy pomocy prostych skryptów. 

Poruszaj się strzałkami aby doprowadzić piłkę do zielonego 

celu. Uważaj przeszkadzać ci w tym będą niebieskie ściany 

labiryntu. 

   

 

 

 



GRA PAPUGI 

stworzona przy pomocy prostych skryptów. 

Użyj kursora myszy i lewego klawisza myszy aby zestrzelić 

papugi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRA KULECZKI 

stworzona przy pomocy prostych skryptów. 

Sterujemy niebieską kuleczkę strzałkami, a czarną A – lewo S – 

dół W – góra D – prawo. Kuleczki zostawiają po sobie ślady, 

które nie mogą na siebie zajść. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRA KOSZYKÓWKA 

stworzona przy pomocy prostych skryptów. 

Sterujemy piłkę strzałkami. Uwaga zielone belki będą ci 

przeszkadzały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRA SIATKÓWKA 

stworzona przy pomocy prostych skryptów. 

Gra jest przeznaczona dla dwóch osób  

1 gracz steruje WASD 

2 gracz steruje strzałkami 

Trzeba przebić piłkę na drugą stronę tak aby przeciwnik jej nie 

odebrał. 

  

  

 


