
Każdy może kodować  
Swift Coding Club



Przedstawiamy Swift Coding Club! 
Nauka programowania to jednocześnie nauka rozwiązywania problemów i twórczej 
pracy zespołowej. Ponadto pomaga ona wcielać własne pomysły w życie.  

Kluby Swift Coding Club pozwalają w przyjemny sposób nauczyć się 
programowania i projektowania aplikacji. Ćwiczenia dotyczące stworzonego przez 
Apple języka programowania Swift pozwalają wspólnie z innymi osobami uczyć się 
programowania, tworzyć prototypy aplikacji i zastanawiać się nad tym, w jaki 
sposób programowanie może zmienić nasz świat. 

Aby prowadzić Swift Coding Club, nie trzeba być nauczycielem ani ekspertem 
w dziedzinie programowania. Materiały umożliwiają naukę w indywidualnym tempie, 
więc możesz uczyć się wraz z podopiecznymi. Ponadto razem z nimi możesz 
przedstawiać pomysły i projekty klubu podczas specjalnych pokazów aplikacji 
organizowanych dla społeczności, z którą jesteście związani. 

Ten przewodnik składa się z trzech części:

Pierwsze kroki Nauka i zastosowanie Celebrowanie

Zasoby dotyczące 
kodowania

Każdy może kodować  |  Wiek: 10+ 

Nauka podstaw programowania 
z wykorzystaniem języka Swift 
w aplikacji Swift Playgrounds na 
iPadzie lub Macu. Dowiedz się więcej >

Powitanie 

Tworzenie aplikacji w języku 
Swift  |  Wiek: 14+ 

Nauka tworzenia aplikacji 
w środowisku Xcode na Macu. 
Dowiedz się więcej >Wszystko, co potrzebne, 

aby powołać do życia 
Swift Coding Club

Moduły i zadania 
do realizacji na 
sesjach klubu

Zasoby pomocne 
w zaplanowaniu 

i zorganizowaniu imprezy 
dla społeczności
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Kluby Swift Coding Club mają do 
dyspozycji wiele różnych zasobów 
ułatwiających nauczanie programowania. 
Dzięki Apple koderzy szybko przechodzą 
od podstaw programowania do 
tworzenia prawdziwych aplikacji. 

https://www.apple.com/pl/education/k12/teaching-code/?cid=pm-enus-pdf-doc-edu-eccode-launch22#everyone-can-code
https://www.apple.com/pl/education/k12/teaching-code/?cid=pm-enus-pdf-doc-edu-eccode-launch22#develop-in-swift


Pierwsze kroki 
1. Zasoby dotyczące programu Każdy może kodować  
Za pośrednictwem interaktywnych zagadek, wesołych bohaterów i wciągających zadań program Każdy może kodować 
przybliża uczniom świat programowania. Przed rozpoczęciem planowania działalności klubu warto zapoznać się z zebranymi 
niżej zasobami dotyczącymi programu Każdy może kodować. 
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Pobierz program Każdy może kodować > 

Swift Playgrounds to bezpłatna aplikacja, z którą nauka języka 
Swift staje się interaktywną zabawą. Obejmuje wbudowaną 
bibliotekę lekcji, a także dodatkowe wyzwania przygotowane 
przez najlepszych deweloperów i wydawców.

Pobierz i poznaj aplikację Swift Playgrounds > 

Przewodniki Każdy może kodować zawierają ćwiczenia, które 
przybliżają podstawowe pojęcia programistyczne, pokazują ich 
zastosowanie w codziennym życiu i pozwalają je wykorzystać 
do rozwiązywania zagadek w aplikacji Swift Playgrounds.

https://books.apple.com/pl/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewFeature?id=1488012731&mt=11&ls=1&itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_pl
https://apps.apple.com/pl/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8%5D


3. Opracowanie planu 
Kwestie, nad którymi warto się zastanowić: 

• Kim są członkowie klubu? Czym się interesują? 
Czy mają jakieś doświadczenie w programowaniu, 
czy to dla nich zupełna nowość? 

• Jak często klub będzie się spotykać? Jeśli 
planujesz obóz letni, ile godzin zajęć 
z programowania będą mieli jego uczestnicy? 

• Z jakich rozwiązań technicznych może korzystać 
klub?  

• Jakie są cele klubu? 

Pierwsze kroki 4

2. Sprawdzenie zaplecza 
technicznego 
Rzeczy, które należy zapewnić przed pierwszym 
spotkaniem: 

• iPad lub Mac. Swift Playgrounds wymaga iPada 
z systemem iPadOS 13 lub nowszym lub komputera 
Mac z systemem macOS 10.15.3 lub nowszym. 
Najlepiej, by każdy uczeń miał do dyspozycji osobne 
urządzenie, ale iPadami można się też dzielić 
i programować razem. 

• Aplikacja Swift Playgrounds. 
Pobierz aplikację Swift Playgrounds na iPada >
Pobierz aplikację Swift Playgrounds na Maca > 

• Przewodniki „Każdy może kodować”. 
Pobierz książkę Everyone Can Code Puzzles > 
Pobierz książkę Everyone Can Code Adventures > 
(opcjonalnie) 

 Odwiedź stronę Wsparcia Apple, by otrzymać pomoc 
w eksploatacji produktów Apple. 

https://apps.apple.com/pl/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8%5D
https://apps.apple.com/pl/app/id1496833156
https://books.apple.com/pl/book/everyone-can-code-puzzles/id1481279489?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_pl
https://books.apple.com/pl/book/everyone-can-code-adventures/id1514850778?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_pl
https://support.apple.com/pl-pl/apps


Please contact [Name] at [yourname@email.com] if you have any questions.

Want to code?
Join the club!

[Month XX, 20XX] 
[X:XX x.m.–XX:XX x.m.] 

[Location]

 Swift Coding Club

Plakat Swift Coding Club

Naklejka Swift Coding Club 

4. Popularyzacja 
Poinformujcie innych o prowadzonym przez siebie Swift Coding Club. Oto kilka 
pomysłów i zasobów, które ułatwią przyciągnięcie do klubu nowych członków: 

• Ogłoszenie powstania klubu. Informacje o klubie można rozpowszechnić 
za pomocą wiadomości e-mail, mediów społecznościowych, sieci, ulotek 
lub prowadząc rozmowy. 

• Przeprowadzenie spotkania informacyjnego. Zapytajcie potencjalnych 
członków klubu o ich zainteresowania i to, jakimi projektami chcieliby się 
zająć. Opowiedzcie im o pomysłach na zorganizowanie imprez dla 
społeczności i udziale, który będą mieli w nich członkowie klubu. W sieci 
możecie też udostępnić krótki film o klubie. 

Następujące rzeczy ułatwią Wam wypromowanie klubu Swift Coding Club 
i nadanie mu unikalnego charakteru: 

• Plakaty. Pobierz bezpłatny szablon plakatu, a następnie dostosuj go do 
swoich potrzeb. Plakat można wydrukować i wywiesić lub udostępnić 
w Internecie w wersji cyfrowej. Na plakacie musi się znaleźć informacja 
o miejscu i dacie spotkania klubu oraz o tym, jak do niego dołączyć. 

• Naklejki i koszulki. Naklejki Swift Coding Club ułatwią rozpowszechnianie 
informacji o klubie. Dzięki koszulkom inni uczestnicy bez trudu rozpoznają 
członków klubu w czasie pokazu aplikacji. Pobierz szablon T-shirtu Swift 
Coding Club, by zrobić koszulki dla swoich podopiecznych.

T-shirt Swift Coding Club
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https://education-static.apple.com/geo/pl/education/2019/coding-club-kit/posters.zip
https://education-static.apple.com/geo/pl/education/2019/coding-club-kit/stickers.zip
https://education-static.apple.com/geo/pl/education/2019/coding-club-kit/shirts.zip
https://education-static.apple.com/geo/pl/education/2019/coding-club-kit/shirts.zip


Wskazówki dla lidera klubu
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Stworzenie zespołu liderów. Powierzenie części zadań w ramach kierowania klubem grupie jego członków 
może znacząco ułatwić opiekunowi pracę i sprawić, że będzie ona przyjemniejsza. Którzy członkowie klubu 

mają potencjał do bycia liderami? Weź pod uwagę możliwość zaangażowania pomocników, którzy wesprą klub 
w czasie różnych wydarzeń, podczas programowania i projektowania aplikacji, a także w innych sytuacjach.

Wspólna nauka. Lider klubu nie musi 
wiedzieć wszystkiego. Wspieraj 

podopiecznych w zdobywaniu 
kompetencji badawczych 

i umiejętności rozwiązywania problemów 
oraz zachęcaj ich do pomagania innym.

Wymiana pomysłów. Niektórzy 
członkowie klubu będą chcieli tworzyć 
gry. Inni mogą interesować się 
projektowaniem aplikacji, aby pomagać 

ludziom, chcieć nauczyć się języka Swift 
lub sterować robotami. Poszukaj sposobów 

na to, aby członkowie klubu mogli wspólnie 
realizować projekty, na których im zależy.

Wymieszanie uczniów. Czasami 
bardziej zaawansowani uczniowie 
mogą zostawić resztę grupy w tyle. 
Warto zachęcić te osoby do 
pomocy początkującym uczniom 

i programowania z nimi w parach. 
Uczenie kogoś to świetny sposób 
na poszerzenie własnej wiedzy! 

Pokaz. Impreza dla społeczności lub pokaz 
aplikacji to wspaniała okazja, by 

wypromować klub, wymyślone projekty 
i umiejętności związane z programowaniem 

wśród kolegów, krewnych, nauczycieli 
i członków społeczności. Takie wydarzenie 

może nawet przyciągnąć do klubu nowych 
członków. Na stronie 12 zebrano porady 

dotyczące organizowania imprezy dla 
społeczności lub pokazu aplikacji. 



Nauka i zastosowanie 
1. Aplikacja Swift Playgrounds 
Materiały przygotowane dla klubów bazują na aplikacji Swift Playgrounds, która obejmuje wbudowaną bibliotekę lekcji, 
a także dodatkowe wyzwania przygotowane przez najlepszych deweloperów i wydawców. Warto zacząć od zapoznania się 
z zawartością aplikacji Swift Playgrounds i jej elementami.

Nauka i zastosowanie 7



Biblioteka wycinków kodu 
Aby nie pisać niepotrzebnie, 

wystarczy stuknąć pasek 
narzędzi i otworzyć bibliotekę 

wycinków kodu, z której można 
szybko przeciągnąć najczęściej 

używane fragmenty.
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Elementy aplikacji Swift Playgrounds

Narzędzia 
W tym menu można 
zresetować stronę, zapisać 
obraz, utworzyć plik PDF 
lub nagrać film. 

Wybranie bohatera 
Użytkownik może stuknąć 
bohatera i wybrać innego, 
by spersonalizować swoje 
doświadczenie.

Hint 
Za pomocą tej funkcji można 
uzyskać podpowiedź. 
W ostateczności można jej też 
użyć do wyświetlenia 
rozwiązania, ale nie da się go po 
prostu wyciąć i przekleić. Aby 
przejść dalej, trzeba wykonać 
wymagane kroki i samodzielnie 
napisać kod. 

Regulacja szybkości 
Użytkownik może 
przyspieszyć lub 

spowolnić wykonywanie kodu.  

Podświetlenie 
wykonywanej linijki kodu

 Korzystając z opcji 
Step Through My Code, 

można podświetlić każdą 
wykonywaną linijkę kodu, 

by lepiej zrozumieć jego 
działanie. 

Menu stron
Stuknięcie w nagłówek 

strony pokazuje wszystkie 
strony danego środowiska. 

Aby przejść między 
stronami, stuknij daną 

stronę lub użyj strzałek. 

Nauka i zastosowanie



Szukanie różnych rozwiązań. Każda zagadka ma 
wiele rozwiązań. Jeśli podopieczny skończy 

zadanie szybciej, zachęć go do poszukania 
innych rozwiązań. Myślenie w sposób 
elastyczny i porównywanie różnych rozwiązań 
może pomóc uczniom w rozwijaniu 
umiejętności krytycznego myślenia.

Rozkładanie zagadek na 
mniejsze części. Gdy członkowie 

klubu dotrą do trudniejszych 
zagadek, mogą dzielić je na części — 

ułatwi im to przeanalizowanie 
wszystkich kroków potrzebnych do 

znalezienia rozwiązania. Przed 
wprowadzeniem kodu uczniowie 

mogą zaplanować i rozpisać kolejne 
kroki w aplikacji Pages lub Notatki.

Przygotowanie punktu wsparcia. 
Przygotuj miejsce, w którym klubowi 

eksperci mogą pomagać innym 
członkom grupy.

Nauka i zastosowanie

Wskazówki dotyczące nauki z aplikacją Swift Playgrounds
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Zaczynanie od przyjrzenia się zagadkom. Zachęć 
członków klubu, by przybliżali, oddalali i obracali świat 

Byte'a w widoku na żywo, co pozwoli im dobrze 
przeanalizować swoje zadanie. Świat ten 

można też oglądać w trybie pełnoekranowym. 
W tym celu należy dotknąć podziałki między 
dwoma oknami i przytrzymać ją, 

a następnie przeciągnąć w lewo.

Programowanie w parach. Skłoń członków 
klubu, by spróbowali pracować na iPadzie 

lub Macu wspólnie. Mogą razem 
wymyślać sposoby na rozwiązanie 
zagadek i pisać kod na zmianę.

Korzystanie z ułatwień dostępu. 
Swift Playgrounds świetnie współdziała 
z wbudowanymi w macOS i iPadOS 

ułatwieniami dostępu, dzięki czemu 
programowania może nauczyć się każdy. Deweloper 
może na przykład poprawić czytelność aplikacji, 
odwracając kolory, włączając wyświetlanie w skali 
szarości albo przybliżając lub oddalając ekran.



Tworzenie projektu 
Członkowie klubu doskonalą podstawowe 
umiejętności programistyczne 
w środowiskach Learn to Code 1 i Learn to 
Code 2 w aplikacji Swift Playgrounds. 
Wykorzystując nowe umiejętności, planują 
i tworzą projekt środowiska, które reaguje 
na dotyk. Zobacz moduł > 

Quiz dla znajomych 
Członkowie klubu rozwijają umiejętności 
zdobyte w module Tworzenie projektu 
i rozwiązują trudniejsze zagadki 
w środowiskach Learn to Code 1 i Learn to 
Code 2 w aplikacji Swift Playgrounds. Tworzą 
projekt środowiska, które pyta użytkownika 
o informacje i reaguje na ich udzielenie. 
Zobacz moduł >  

Projektowanie aplikacji 
Członkowie klubu wspólnie projektują 
aplikację, która pomoże rozwiązać problem 
ich społeczności. Angażują się w proces 
projektowy, w trakcie którego uczą się, jak 
samodzielnie przeprowadzać burzę mózgów, 
planować, tworzyć prototypy i oceniać własną 
aplikację. Zobacz moduł > 

Tworzenie gry ze Sphero  
Członkowie klubu programują robota Sphero 
tak, by odtworzyć klasyczne gry 
zręcznościowe. Wspólnie odkrywają kod, 
na którym opiera się gra, i edytują go, by 
stworzyć własną wersję zabawy. Za pomocą 
posiadanych umiejętności projektują własną 
grę korzystającą z co najmniej jednego robota 
Sphero. Zobacz moduł >

2. Wybranie modułów 
Materiały klubowe są uporządkowane według modułów, w których ćwiczenia z programowania przeplatają się 
z kreatywnymi zadaniami projektowymi. Każdy moduł składa się z 12-godzinnych sesji, skupia się na jednym zagadnieniu 
i jest przeznaczony dla użytkowników o określonym poziomie doświadczenia w programowaniu. Podczas sesji Nauka 
i Test członkowie klubu poznają kluczowe pojęcia i wykorzystują je do napisania kodu potrzebnego w łamigłówkach 
i wyzwaniach w aplikacji Swift Playgrounds. W trakcie sesji Zastosowanie i Powiązania uczniowie zastanawiają się, jak za 
pomocą kodu rozwinąć pomysły i stworzyć nowe produkty. Wykorzystują swoje umiejętności w zakresie programowania 
i projektowania do utworzenia lub zaplanowania w Swift Playgrounds rozwiązania dla konkretnych odbiorców. 

W drugiej części tego dokumentu umieszczono przeznaczone dla opiekunów przewodniki po wszystkich modułach. 
Można przejść do nich od razu, klikając odsyłacze zebrane poniżej.

Nauka i zastosowanie 10



Run My Code
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3. Następne kroki 
Do programu można dodać też sesje odpowiadające zainteresowaniom członków klubu. Możesz 
rozszerzyć ćwiczenia z programowania i projektowania aplikacji o dodatkowe sesje, poświęcone 
na przykład analizie komunikującego się urządzenia, budowie toru przeszkód dla drona lub 
opracowaniu wyzwania polegającego na przeprowadzeniu przez robota misji ratowniczej.  

By zainspirować uczniów do burzy mózgów oraz pomóc im zrozumieć potrzeby odbiorców 
i wymogi projektowe, możesz zaprosić gościa, który wystąpi podczas sesji, lub zorganizować 
wycieczkę terenową. 

Nauka i zastosowanie



2. Przygotowanie nagród. Przyjacielska rywalizacja 
może być świetnym źródłem motywacji. Członków klubu 
warto zachęcić nagrodami za konkretne umiejętności 
dotyczące programowania i projektowania, które zostaną 
przyznane w różnych kategoriach, takich jak: 
• Najlepszy plan wykonania 
• Najciekawsza innowacja 
• Najlepszy projekt 
• Najlepsza prezentacja 

Do udziału można też zachęcić widzów i poprosić, 
by przyznali nagrodę publiczności.

1. Zaplanowanie wielkiego wydarzenia. Wybierz 
datę i zaproś na pokaz uczniów, nauczycieli, rodziców 
i innych członków społeczności.  

Każdy zespół powinien mieć czas, by zaprezentować 
swój projekt i udzielić odpowiedzi na kilka pytań od 
widowni. Jeśli klub jest liczny, wydarzenie warto 
podzielić na dwie części, tak by podopieczni mogli 
obejrzeć prezentacje innych grup.  

Zastanów się nad zakończeniem imprezy zabawnym 
pokazem zdjęć z sesji klubu. 

Możesz pobrać i zmodyfikować 
ten certyfikat, by pasował do 
różnych nagród.

Celebrowanie 
Impreza dla społeczności lub pokaz aplikacji 
Organizacja imprezy dla społeczności lub pokazu aplikacji pozwala nawiązać więcej kontaktów i zastanowić się nad tym, 
jak za pomocą aplikacji można rozwiązywać współczesne problemy. Takie wydarzenie to ponadto świetna okazja, aby 
pochwalić się talentami członków klubu! 

Dyplom

Everyone Can Code
Swift Coding Club

otrzymuje

za

DataPodpis

Ka!dy mo!e kodowa" 
Swift Coding Club

Celebrowanie 12

https://education-static.apple.com/geo/pl/education/2019/coding-club-kit/playgrounds-certificate.pdf


3. Znalezienie sędziów i mentorów. Sędziami 
i mentorami mogą być nauczyciele lub inni członkowie 
personelu szkoły, uczniowie, którzy potrafią już 
programować, eksperci z branży programistycznej lub 
projektowej, członkowie rady szkoły, lokalni liderzy bądź 
osoby prywatne, które mogłyby wykorzystać wymyślone 
rozwiązanie.  

Sędziowie nie muszą czekać do pokazu, aby spotkać 
się z członkami klubu. Możesz poprosić sędziów 
o wystąpienie przed klubem i podzielenie się swoją 
wiedzą i doświadczeniem, kiedy uczniowie będą na 
etapie burzy mózgów lub planowania swojego projektu. 

4. Udostępnianie i inspirowanie. Prezentacje pokazowe 
można też nagrać, a następnie podzielić się nimi z 
większym gronem odbiorców i stworzyć atrakcyjny 
materiał, który zainspiruje nowych członków klubu.  

Więcej inspiracji i wskazówek dotyczących organizowania 
pokazu aplikacji znajdziesz w przewodniku na ten temat.  

Pobierz Przewodnik po organizacji pokazu aplikacji >  

Celebrowanie 13

https://www.apple.com/pl/education/docs/app-showcase-guide.pdf


Dyplom

Everyone Can Code
Swift Coding Club

otrzymuje

za

DataPodpis

Ka!dy mo!e kodowa" 
Swift Coding Club



Moduły dla klubów Swift Coding Club 

Tworzenie projektu Quiz dla znajomych

Projektowanie aplikacji Tworzenie gry ze Sphero



Tworzenie projektu



W trakcie tych sesji członkowie klubu doskonalą podstawowe umiejętności programistyczne, 
wykonując zabawne ćwiczenia z przewodnika Everyone Can Code Puzzles. Uczniowie 
ćwiczą programowanie, rozwiązując zagadki ze środowisk Learn to Code 1 i Learn to Code 2 
w aplikacji Swift Playgrounds, a nowe umiejętności pomagają im zaplanować i stworzyć 
projekt własnego środowiska, które będzie reagować na dotyk. 

Podczas sesji Nauka i Test członkowie klubu poznają kluczowe pojęcia i wykorzystują je do 
napisania kodu potrzebnego w łamigłówkach i wyzwaniach w aplikacji Swift Playgrounds. 
W trakcie sesji Zastosowanie i Powiązania uczniowie uczą się, jak za pomocą kodu rozwinąć 
pomysły i stworzyć nowe produkty. Warto zastanowić się nad zorganizowaniem imprezy dla 
społeczności po zakończeniu sesji, by członkowie klubu mogli zaprezentować swoje 
projekty.  

Do ćwiczeń dołączone są numery stron z przewodnika Everyone Can Code Puzzles. Aby 
dowiedzieć się więcej o każdym ćwiczeniu, uzyskać dostęp do dodatkowych zasobów 
i odkryć, jak wspierać i motywować członków klubu, zapoznaj się z przewodnikiem dla 
nauczycieli Everyone Can Code Puzzles Teacher Guide. 

Zestawienie sesji 

  Nauka i Test: 6 sesji 

  Zastosowanie i Powiązania: 6 sesji 

  Impreza dla społeczności
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Materiały

Learn to Code 1

Spirals

Learn to Code 2

Shapes

Tworzenie projektu 
Omówienie modułu

https://books.apple.com/pl/book/everyone-can-code-puzzles-teacher-guide/id1481279881?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_pl
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Polecenia 
Zapoznajcie się z bardzo ważnym 
pojęciem polecenia, czyli konkretnej 
instrukcji wydawanej komputerowi. 
Nauczcie się programować za pomocą 
ciągu poleceń. 

Nauka: Obejrzyjcie wprowadzenie do 
tematu Commands w środowisku Learn 
to Code 1 
Hide and Seek (strona 3) 
Test: Rozwiążcie zagadki z rozdziału  
Commands w środowisku Learn to Code 1 
(strony 4–10) 

Learn to Code 1
Commands 
• Wprowadzenie 
• Issuing Commands 
• Adding a New Command 
• Toggling a Switch

Pętle for 
Poznajcie pętle for i dowiedzcie się, jak 
za pomocą pętli i funkcji usprawnić 
działanie kodu.  

Nauka: Obejrzyjcie wprowadzenie do 
tematu For Loops w środowisku Learn 
to Code 1 
Pattern Maker (strona 26) 
Test: Rozwiążcie zagadki z rozdziału  
For Loops w środowisku Learn to Code 1 
(strony 27–31) 

Learn to Code 1
For Loops 
• Wprowadzenie 
• Using Loops 
• Looping All the Sides

Funkcje 
Nauczcie się, jak tworzyć własne 
polecenia za pomocą samodzielnie 
napisanych funkcji i jak te funkcje 
wywoływać.  

Nauka: Obejrzyjcie wprowadzenie do 
tematu Functions w środowisku Learn to 
Code 1 
Origami (strona 15) 
Test: Rozwiążcie zagadki z rozdziału  
Functions w środowisku Learn to Code 1 
(strony 16–21) 

Learn to Code 1 
Functions 
• Wprowadzenie 
• Composing a New Behavior 
• Creating a New Function 
• Nesting Patterns

1 2 3
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Zmienne 
Odkryjcie, jak komputery wykorzystują 
zmienne do przechowywania informacji 
i dowiedzcie się, jak programować przy 
użyciu zmiennych. 

Nauka: Obejrzyjcie wprowadzenie do 
tematu Variables w środowisku Learn to 
Code 2 
NewsBot (strona 36) 
Test: Rozwiążcie zagadki z rozdziału 
Variables w środowiskach Learn to Code 1 
i Spirals challenge (strony 37–43) 

Learn to Code 2
Variables 
• Wprowadzenie 
• Keeping Track 

Spirals 
• Przegląd 
• Hypocycloids 
• Epicycloids 
• Hypotrochoids 
• Ellipses 
• Playtime

Projektowanie dla   
   odbiorców 
Pomyślcie o różnych potrzebach 
użytkowników i zastanówcie się, jak 
projektuje się produkty dla konkretnej 
grupy odbiorców. 

Powiązania: Spójrzcie na projekt 
z perspektywy innej osoby (strona 58)

Kod warunkowy 
Poznajcie funkcje logiczne i zobaczcie, 
jak napisać kod warunkowy. 

Nauka: Obejrzyjcie wprowadzenie do 
tematu Conditional Code w środowisku 
Learn to Code 1 
Someone Says (strona 49) 
Test: Rozwiążcie zagadki z rozdziału  
Conditional Code w środowisku  
Learn to Code 1 (strony 50–56) 

Learn to Code 1
Conditional Code 
• Wprowadzenie 
• Checking for Switches 
• Using else if 
• Looping Conditional Code 
• Defining Smarter Functions

4 5 6
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Typy i inicjalizacja 
Nauczcie się opisywać typy 
i inicjować je w swoim kodzie.  

Nauka: Obejrzyjcie wprowadzenia 
do rozdziałów Types i Initialization 
w środowisku Learn to Code 2 
Qualities of a Good Design (strona 62) 
Test: Rozwiążcie zagadki z rozdziałów 
Types i Initialization w środowisku Learn 
to Code 2 (strony 63–66)

Learn to Code 2
Types 
• Wprowadzenie 
• Deactivating a Portal 

Inicjalizacja 
• Wprowadzenie 
• Initializing Your Expert 
• Using Instances of Different Types

Interaktywne kształty  
Poznajcie środowisko Shapes Starting 
Point w aplikacji Swift Playgrounds, od 
którego będziecie zaczynać rozwijanie 
projektu w kolejnych sesjach. 
Poeksperymentujcie z kartami Shape 
Graphics oraz Touches and Animations 
i zobaczcie, co i w jaki sposób pozwalają 
osiągnąć poszczególne części kodu. 
W grupie utwórzcie listę elementów 
graficznych i funkcji dostępnych w 
środowisku Shapes Starting Point. 

Shapes 
• Grafika kształtów 
• Szkice i animacje 

Tworzenie projektu   
   w środowisku Shapes 
Dowiedzcie się, jak w środowisku 
Shapes Starting Point utworzyć projekt 
ćwiczący koordynację ręka-oko. 
Przejrzyjcie i uzupełnijcie swoją listę 
funkcji i elementów graficznych.  

Zastosowanie: Wykonajcie projekt 
ćwiczący koordynację ręka-oko 
(strona 67)

Shapes 
• Szkice i animacje 

7 8 9
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Tworzenie projektu 
Pracując w parach, zaprogramujcie 
wymyślony projekt na stronie 
Touches and Animations w środowisku 
Shapes Starting Point. Użyjcie do tego 
szkicu z poprzedniej sesji. 

Shapes 
• Szkice i animacje 

Zaplanowanie projektu  
Przeprowadźcie burzę mózgów nad 
innymi projektami, które można by 
utworzyć, korzystając ze środowiska 
Shapes Starting Point. Zastanówcie się 
nad dostępnymi funkcjami i elementami 
graficznymi, a także nad tym, w jaki 
sposób odpowiadają one potrzebom 
konkretnej grupy odbiorców. Wspólnie 
przyjrzyjcie się Waszym pomysłom, 
a następnie naszkicujcie w parach 
oryginalne rozwiązanie, pokazując, 
w jaki sposób realizuje ono Wasz cel 
i odpowiada potrzebom konkretnej 
grupy odbiorców.

Ocena projektu 
Wspólnie z innymi uczniami przetestujcie 
projekt Waszego środowiska. Poćwiczcie 
wyjaśnianie tego, jak działa proponowane 
rozwiązanie, a także swoich decyzji 
projektowych. W ten sposób 
przygotujecie się do zaprezentowania 
swoich dzieł na imprezie dla Waszej 
społeczności. 

Shapes 
• Szkice i animacje

Impreza dla społeczności 
Pochwalcie się sukcesami klubu przed lokalną społecznością na specjalnej imprezie. Będziecie mogli zaprezentować na niej swój projekt, 
przedstawić proces jego tworzenia i zapoznać się z uwagami słuchaczy. 

10 11 12
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Quiz dla znajomych 
Omówienie modułu 

W ramach tego modułu członkowie klubu rozwijają swoje umiejętności, wykonując bardziej 
wymagające zadania z przewodnika Everyone Can Code Puzzles. Uczniowie sprawdzają swój 
kod, rozwiązując zagadki ze środowisk Learn to Code 1 i Learn to Code 2 w aplikacji Swift 
Playgrounds, a zaawansowane umiejętności wykorzystują do zaplanowania i utworzenia 
projektu środowiska, które pyta użytkownika o informacje i reaguje na ich udzielenie. Ten 
moduł wymaga zrozumienia materiałów zawartych w rozdziałach 1–6 przewodnika Puzzles 
i zrealizowania modułu Tworzenie projektu lub posiadania równoważnej wiedzy. 

Podczas sesji Nauka i Test członkowie klubu poznają kluczowe pojęcia i wykorzystują je do 
napisania kodu potrzebnego w łamigłówkach i wyzwaniach w aplikacji Swift Playgrounds. 
W trakcie sesji Zastosowanie i Powiązania uczniowie uczą się, jak za pomocą kodu rozwinąć 
pomysły i stworzyć nowe produkty. Warto zastanowić się nad zorganizowaniem imprezy 
dla społeczności po zakończeniu sesji, by członkowie klubu mogli zaprezentować swoje 
projekty.  

Do ćwiczeń dołączone są numery stron z przewodnika Everyone Can Code Puzzles. Aby 
dowiedzieć się więcej o każdym ćwiczeniu, uzyskać dostęp do dodatkowych zasobów 
i odkryć, jak wspierać i motywować członków klubu, zapoznaj się z przewodnikiem dla 
nauczycieli Everyone Can Code Puzzles Teacher Guide. 

Zestawienie sesji 

Nauka i Test: 4 sesje 

Zastosowanie i Powiązania: 8 sesji 

Impreza dla społeczności

Rock, Paper, Scissors

Odpowiedzi

Quiz dla znajomych 23

Materiały

Learn to Code 1

Learn to Code 2

https://books.apple.com/pl/book/everyone-can-code-puzzles-teacher-guide/id1481279881?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_pl


Funkcje z parametrami 
Odkryjcie, jak za pomocą parametrów 
zwiększyć dokładność funkcji, by 
udostępniać komputerom więcej 
informacji.  

Nauka: Obejrzyjcie wprowadzenie do 
tematu Parameters w środowisku Learn 
to Code 2 
Recipe for Success (strona 71) 
Test: 
Rozwiążcie zagadki z rozdziału 
Parameters w środowisku Learn to Code 2 
(strony 72–75)

Learn to Code 2 
Parameters 
• Wprowadzenie 
• Moving Further Forward
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1 Operatory logiczne 
Odkryjcie, w jaki sposób za pomocą 
operatorów logicznych zaprogramować 
konkretne zachowania, które będą 
wywoływane przez spełnienie 
określonych warunków.  

Nauka: Obejrzyjcie wprowadzenie do 
tematu Logical Operators w środowisku 
Learn to Code 1 
Someone Says, Round 2 (strona 81) 
Test: Rozwiążcie zagadki z rozdziału 
Logical Operators w środowisku Learn to 
Code 1 (strony 82–85) 

Learn to Code 1
Logical Operators 
• Wprowadzenie 
• Using the NOT Operator 
• Checking This AND That 
• Checking This OR That

Projektowanie gry 
Użyjcie wyzwania Rock, Paper, Scissors 
w aplikacji Swift Playgrounds, by 
zaprojektować nową, ulepszoną wersję 
tej gry. 

Zastosowanie: Stwórzcie grę w kamień, 
papier, nożyczki (strona 76) 

Rock, Paper, Scissors 
• Tworzenie gry 
• Udostępnianie kodu 
• Dodawanie działań 
• Modyfikowanie właściwości

2 3
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Tworzenie quizu 
Wykorzystajcie wiedzę o operatorach 
warunkowych, zmiennych, funkcjach 
i funkcjach z parametrami, by 
przygotować quiz w środowisku 
Answers Starting Point w aplikacji 
Swift Playgrounds. 

Zastosowanie: Przygotujcie quiz 
(strona 86) 

Odpowiedzi 
• SMS 
• Omówienie interfejsu API 
• Quiz „Jakim jesteś typem?”

Pętle while 
Poznajcie pętle while i dowiedzcie się, 
jak używać ich do zapętlania bloku kodu 
dopóki nie zostanie spełniony określony 
warunek.  

Nauka: Obejrzyjcie wprowadzenie do 
tematu While Loops w środowisku Learn 
to Code 1 

Playground Games (strona 90) 

Test: Rozwiążcie zagadki z rozdziału 
While Loops w środowisku Learn to 
Code 1 (strony 91–94) 

Learn to Code 1
While Loops 
• Wprowadzenie 
• Running Code While… 
• Creating Smarter While Loops 
• Nesting Loops

Projektowanie quizu 
Bazując na środowisku Answers Starting 
Point, zaprojektujcie własne środowisko 
quizowe. Określcie cel Waszego quizu, 
przyjrzyjcie się projektom aplikacji 
z quizami, zastanówcie się nad 
odbiorcami i naszkicujcie własny pomysł. 

4 5 6
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Ulepszenie quizu 
Zaktualizujcie pierwotną wersję quizu, by 
uwzględnić w pętlach while różne tryby. 
Użyjecie tych umiejętności podczas 
kolejnych sesji, programując własny 
projekt.  

Zastosowanie: Udoskonalcie swój quiz 
(strona 95) 

Odpowiedzi 
• SMS 
• Omówienie interfejsu API 
• Quiz „Jakim jesteś typem?” 

Tablice i refaktoryzacja 
Podczas tej sesji członkowie klubu 
wykorzystują tablice do zdobycia 
nowych umiejętności technicznych, 
a następnie używają tych kompetencji 
do refaktoryzacji kodu.  

Nauka: Obejrzyjcie wprowadzenie do 
rozdziału Arrays w środowisku Learn to 
Code 2 
Ocena (strona 99) 
Test: 

Rozwiążcie zagadki z rozdziału Arrays 
w środowisku Learn to Code 2 
(strony 100–105) 

Learn to Code 2
Arrays 
• Wprowadzenie 
• Storing Information 
• Iteration Exploration 
• Stacking Blocks 
• Getting in Order 
• Fixing Index Out of Range Errors

Dodawanie do quizu   
   opcji wyboru 
Zmodyfikujcie projekt środowiska 
quizowego, dodając do niego listy 
z opcjami do wyboru, i zastanówcie się, 
w jakich jeszcze projektach można by 
wykorzystać takie listy.  

Zastosowanie: Dodajcie do quizu opcje 
wyboru (strona 106) 

Odpowiedzi 
• SMS 
• Omówienie interfejsu API 
• Quiz „Jakim jesteś typem?”

7 8 9
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Tworzenie projektu 
Stwórzcie własny projekt w środowisku 
Answers Starting Point. Jako wzorca 
użyjcie szkieletu z poprzedniej sesji. 

Odpowiedzi 
• SMS 
• Omówienie interfejsu API 
• Quiz „Jakim jesteś typem?”
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Zaplanowanie nowego  
   projektu 
Przeprowadźcie burzę mózgów nad 
innymi projektami, które można by 
utworzyć za pomocą środowiska 
Answers Starting Point. Wspólnie 
zastanówcie się nad Waszymi 
pomysłami, a następnie niech każde 
z Was w pojedynkę wymyśli projekt, 
określi jego cel i grupę odbiorców oraz 
naszkicuje jego szkielet. 

Ocena projektu 
Wspólnie z innymi uczniami przetestujcie 
projekt Waszego środowiska. Poćwiczcie 
wyjaśnianie tego, jak działa proponowane 
rozwiązanie, a także swoich decyzji 
projektowych. W ten sposób 
przygotujecie się do zaprezentowania 
swoich dzieł na imprezie dla Waszej 
społeczności.  

Odpowiedzi 
• SMS 
• Omówienie interfejsu API 
• Quiz „Jakim jesteś typem?”

Impreza dla społeczności 
Pochwalcie się sukcesami klubu przed lokalną społecznością na specjalnej imprezie. Będziecie mogli zaprezentować na niej swój projekt, 
przedstawić proces jego tworzenia i zapoznać się z uwagami słuchaczy.

10 11 12

Quiz dla znajomych



Projektowanie aplikacji

Projektowanie aplikacji 28



Dziennik projektowania 
aplikacji

W ramach tego modułu członkowie klubu w małych zespołach projektują aplikację, która 
pomoże rozwiązać problem ich społeczności. Z pomocą opiekuna przechodzą przez proces 
projektowy, podczas którego organizują burzę mózgów i proponują pomysły, planują 
aplikację i tworzą jej działający prototyp w aplikacji Keynote, a na koniec oceniają swoje 
dzieło. 

Przebieg procesu projektowego jest relacjonowany w Dzienniku projektowania aplikacji, 
który ułatwia uczestnikom klubu zapisywanie i porządkowanie swoich pomysłów na 
poszczególnych etapach cyklu pracy. Ma to na celu udokumentowanie całego procesu, by 
uczniom łatwiej było go poprawić i ulepszyć projekt swojej aplikacji. Dziennik przydaje się 
również jako wzór i materiał wyjściowy dla kolejnych projektów.  

Pod koniec realizacji tego modułu można zorganizować pokaz aplikacji, by nagrodzić 
pomysłowość członków klubu. Pobierz Przewodnik po organizacji pokazu aplikacji, by 
skorzystać z porad i zasobów ułatwiających zaplanowanie wydarzenia. 

Zestawienie sesji 

Burza mózgów: 2 sesje 

Planowanie: 2 sesje 

Prototyp: 5 sesji 

Ocena: 3 sesje 

Pokaz
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Projektowanie aplikacji 
Omówienie modułu

Materiały

https://education-static.apple.com/geo/pl/education/2020/coding-club-kit/appjournal.key.zip
https://www.apple.com/pl/education/docs/app-showcase-guide.pdf
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Burza mózgów 
Przeglądaj pomysły na aplikację, która 
będzie dotyczyła tego, na czym Ci 
zależy, i skoncentruj się na celu oraz 
odbiorcach tej aplikacji. 

Burza mózgów 
• Cel 
• Pomysły 
• Tryb skupienia 

Prototyp 
Zaprojektujcie interfejs użytkownika 
aplikacji, przygotujcie scenopis, 
wykorzystując projekty ekranów, 
i stwórzcie działający prototyp aplikacji 
w formie prezentacji Keynote.  

Prototyp 
• Ekrany szkiców 
• Scenopis 
• Ulepsz działanie aplikacji 
• Zaprojektuj styl 
• Budowa 
• Ikona i nazwa aplikacji

Planowanie 
Zastanówcie się, co właściwie będzie 
robić aplikacja, aby osiągnąć cel, podczas 
gdy Wy będziecie poznawać funkcje 
i funkcje integracji w systemie iOS.

Planowanie 
• Działania użytkowników 
• Wprowadzanie i stan 

aplikacji 
• Wybór funkcji 
• Integracja

1–2 3–4 5–9
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Pokaz aplikacji 
Zorganizujcie pokaz aplikacji, na którym pokażecie prototypy klubowych aplikacji i ich prezentacje szerszej publiczności. W Przewodniku 
po organizacji pokazu aplikacji można znaleźć pomysły na zaplanowanie i organizację wydarzenia. 
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     Ocena 
Przedstawcie swoje pomysły na aplikację 
i poproście użytkowników o 
przetestowanie Waszych prototypów. 
Następnie na podstawie otrzymanych 
uwag wprowadźcie w nich poprawki.  

Ocena 
• Prezentacja aplikacji 
• Przygotowanie 
• Obserwacja

10–12
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Tworzenie gry ze Sphero



W tym module członkowie klubu wykorzystują aplikację Swift Playgrounds do zaprogramowania 
robota Sphero i odtworzenia klasycznych gier zręcznościowych. Realizacja modułu wymaga, 
by członkowie klubu dysponowali co najmniej jednym robotem Sphero na parę.   

Członkowie klubu dowiadują się, jakie dane gromadzi robot Sphero i jak mogą je wykorzystać 
do tworzenia interaktywnych gier. Wspólnie pracują nad zrozumieniem kodu, który jest 
potrzebny do stworzenia gry, a następnie edytują go, by opracować własną, niepowtarzalną 
wersję zabawy.  

Za pomocą zdobytej wiedzy członkowie klubu projektują własną grę korzystającą z co 
najmniej jednego robota Sphero. Swoje gry prezentują następnie na imprezie dla społeczności, 
podczas której zachęcają widzów do przyjrzenia się rozgrywkom lub wzięcia w nich udziału, 
a ponadto wyjaśniają swoje decyzje dotyczące projektu i samego kodu.  

Zestawienie sesji 

Sphero Pong: 3 sesje 

Sphero Bop It: 2 sesje 

Sphero Pac-Man: 2 sesje 

Projektowanie gry: 5 sesji 

Impreza dla społeczności

Sphero Arcade 1

Sphero Arcade 2

Sphero Arcade 3

Sphero Template

Robot Sphero Mini
(jeden na każdą parę członków klubu)
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Tworzenie gry ze Sphero 
Omówienie modułu

Materiały



Sphero Pong 
Poznajcie środowisko Sphero Arcade 1 
w aplikacji Swift Playgrounds. Nauczcie 
się poruszać Sphero, a następnie 
otwórzcie stronę Original Pong i zagrajcie 
w grę w parach. Określcie kod potrzebny 
do zbudowania gry, naszkicujcie swoje 
pomysły, a następnie dodajcie do szkicu 
adnotacje z pseudokodem. 

Sphero Arcade 1 
• Wprowadzenie 
• Roll 
• Aim 
• Heading  
• Collision 
• Original Pong 

Sphero Bop It 
Pracując w parach, odtwórzcie z pomocą 
Sphero grę Bob It. Poznajcie środowisko 
Sphero Arcade 2, by dowiedzieć się, jak 
zaprogramować każdy gest i zwiększyć 
trudność rozgrywki. Zmodyfikujcie kod 
tak, by utworzyć własne ruchy, 
i sprawdźcie, jakiego kodu możecie 
potrzebować, by połączyć wizualny 
interfejs środowiska z robotem Sphero.  

Sphero Arcade 2 
• Wprowadzenie 
• Tap 
• Toss 
• Spin 
• Shake 
• Randomize Game 
• Difficulty Ramp 
• Play the Game

Sphero Pong 
W małych grupach zagrajcie w grę 
Sphero Pong „na żywo”, rakietki 
zastępując swoimi stopami. Pod koniec 
sesji 3 przyjrzyjcie się kodowi, który miał 
Wam posłużyć do stworzenia gry Sphero 
Pong, i zastanówcie się, czy trzeba w nim 
coś jeszcze zmienić. 

Sphero Arcade 1 
• Real-World Setup 
• Bounce Angle 
• Back and Forth 
• Keeping Score 
• Winning the Game 
• Play the Game 
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Sphero Pac-Man 
Pracując w parach, odtwórzcie z pomocą 
Sphero grę zręcznościową Pac-Man. 
Poznajcie środowisko Sphero Arcade 3 
i odkryjcie, jak zaprogramować Sphero, 
by działał jak joystick, prowadzić punktację 
i utworzyć przeciwników. Zmodyfikujcie 
grę, by była trudniejsza, i sprawdźcie, 
jakiego jeszcze kodu możecie 
potrzebować do utworzenia wszystkich 
elementów wizualnego interfejsu. 

Sphero Arcade 3 
• Wprowadzenie 
• Simple Controls 
• Scoring 
• Power-Ups 
• Basic Enemies 
• Advanced Enemy 
• Play the Game  

     Projektowanie gry 
Przeprowadźcie burzę mózgów, by 
wymyślić projekt własnej gry 
korzystającej z robota Sphero. Gra może 
być odpowiednikiem wybranej 
zręcznościówki, polegać na pokonaniu 
toru przeszkód, a nawet pozwalać na 
użycie większej liczby robotów Sphero. 
Naszkicujcie i zaplanujcie grę, 
a następnie utwórzcie jej projekt 
w środowisku Sphero Template. 
Pamiętajcie, aby dokonać dekompozycji 
poszczególnych elementów gry i dodać 
do kodu komentarze, które wyjaśnią 
Wasz tok rozumowania. 

Sphero Template 
• Template

Droga przez labirynt 
Zaprogramujcie Sphero tak, by 
przeprowadzić go przez labirynt 
w środowisku Sphero Template. 
Naszkicujcie labirynt i stwórzcie go za 
pomocą taśmy maskującej. Możecie 
zacząć od prostego labiryntu. Możecie 
pracować w małych grupach lub 
utworzyć jeden labirynt i urządzić w nim 
wyścigi robotów Sphero, a następnie 
ocenić, który robot pokonał przeszkodę 
najszybciej i z największą gracją.

Sphero Template 
• Template 
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Impreza dla społeczności 
Pochwalcie się sukcesami klubu przed lokalną społecznością na specjalnej imprezie. Będziecie mogli zaprezentować na niej swój projekt, 
przedstawić proces jego tworzenia i zapoznać się z uwagami słuchaczy.
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