
1. Przygotuj Scratcha 3.0 do pracy nad nowym projektem: 

Otwórz program. Nazwij projekt, klikając na PLIK>ZAPISZ JAKO.  

W nazwie wpisz: Rybki w akwarium_imię i  nazwisko. 

2. Zaczynamy zabawę. W pierwszej kolejności dodaj tło pasujące do tematu oraz usuń 

kota i wstaw nowego duszka - rybę. 

 

3.  Kto powiedział, że w akwarium jest cicho?! Dodaj do animacji odgłosy bąbelków 

powietrza, aby stworzyć odpowiednią atmosferę. 

 

Chcemy by dźwięk bąbelków towarzyszył nam przez całą animację dlatego 

umieszaczamy go w pętli ZAWSZE (Kontrola) i wybieramy z Dźwięków: 

GRAJ DŹWIĘK (…) AŻ SIĘ SKOŃCZY.  

 

  

Wstaw tło, klikając w 

ikonę Wybierz tło 

Wstaw duszka, 

klikając w ikonę 

Wybierz duszka 

Rozwiń listę i wybierz odpowiedni dźwięk 



4. Nasza rybka, to jeden Duszek, ale może używać kilku kostiumów. Dodatkowo nie 

powinniśmy oglądać Duszka, ale jego klony, czyli kopie. 

 

Na początku animacji ukryj Duszka, następnie każ mu wylosować kostium, wstawiając: 

LOSUJ LICZBĘ OD (…) DO (…) wewnątrz bloku ZMIEŃ KOSTIUM NA. Później dokładamy 

blok: UTWÓRZ KLONA Z (siebie). 

 

 

Sprawdź ile kostiumów posiada twój duszek: 

 

5. Sprawdź działanie swojego skryptu klikając w zieloną flagę.  

Nic się jeszcze nie dzieje? Nie martw się, twoje rybki jeszcze popłyną. Chwilowo 

stworzyliśmy jeden klon rybki, który nam się jeszcze nie pokazał. Trzeba trochę 

„podrasować” nasz kod. Ile chcesz rybek w swoim akwarium? 3, 4, 10, 50? A może 

lubisz niespodzianki i chcesz losową ilość? Z Kontroli weź pętle POWTARZAJ, nie pomyl 

Wybrany przeze mnie Duszek 

posiada 4 kostiumy, dlatego 

wpisałam by losował kostium od 

1 do 4 

Kliknij Kostiumy, po lewej 

stronie pokażą się wszystkie 

dostępny kostiumy. 



z podobną POWTARZAJ AŻ. Teraz wszystkie kody znajdujące się po bloku: UKRYJ SIĘ 

wrzuć do pętli. 

Dlaczego UKRYJ SIĘ nie wrzucamy do pętli, a pozostałe tak? Wyobraś sobie, że masz 

przed sobą kulkę, przykryj kulkę chusteczką. Kulka jest ukryta i będzie ukryta, aż 

zdejmiesz z niej chusteczkę. Nie musisz jej wiele razy przykrywać, wystarczy raz. Teraz 

wyobraś sobie, że kopiujesz swoją kulkę, raz ją skopiujesz, to masz drugą taką samą 

kulkę, ale jeśli chcesz więcej kulek, to musisz ją znów skopiować i znów i znów aż 

będziesz miał tyle kulek ile chcesz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wypróbuj swoją animację. Dalej nic? No pewnie, że nic. Klonujemy i zmieniamy 

kostiumy, ale jeszcze nie daliśmy klonom komendy, co mają robić. Czas się tym zająć.  

Od tego jaką liczbę wpiszesz do pętli zależy ile 

raz zostanie powtórzone, to co jest w pętli. 

W tym wypadku rybka zmieni swój kostium 15 

razy, oraz 15 razy siebie skopiuje. Oczywiście 

przy zachowaniu kolejności najpierw zmiana 

kostiumu, później klonowanie i znów zmiana 

kostiumu i klonowanie i tak łącznie 15 razy. Jeśli 

chcesz mniej lub więcej rybek, to wpisz inną 

liczbę. 

 

Można też wykorzystać blok 

LOSUJ LICZBĘ OD (…) DO (…). 

W niego wpisujemy zakres od ilu do ilu 

powtórzeń chcemy, a komputer sam 

wylosuje jedną liczbę z zakresu. Dzięki czemu 

przy każdyn ponownym uruchomieniu 

animacji możemy mieć inną ilość rybek😊 

 



Znajdź w Kontroli polecenie GDY ZACZYNAM JAKO KLON – to nasz punkt wyjścia do 

zarządzania wszystkim tym co przydarzy się stworzonemu klonowi. Od tego bloku 

zaczynam budować kolejny skrypt. 

 

7.  Co  ma robić nasz klon? Najpier musi ustawić się po prawej stronie sceny, gdzie 

x równa się 240, oraz w wybranym losowo miejscu na osi Y pomiędzy górną stroną 

sceny (Y: 180) i dolną (Y: -180). Następnie będzie musiał ustawić się głową w lewo 

(kierunek -90) i pokazać się.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie nasz skrypt dla klona powinien wyglądać jak poniższy. 

 

 

W prawo 

90 

W górę 

0 

- 90 
w lewo 

- 180 
w dół 



8. Jak zawsze po wstawieniu nowego kodu, sprawdzamy co się dzieje z naszą animacją. 

Są już rybki, ale wszystkie się pojawiają w tymsamym czasie i nie pływają. 

Zmodyfikujmy kod by rybki pokazywały się w różnym odstępie czasowym. 

 

Problem leniwych ryb rozwiąż dodając do skryptu pętle ZAWSZE, do niej wstaw 

polecenia PRZESUŃ O (…) KROKI oraz JEŚLI NA BRZEGU ODBIJ SIĘ.  

9. Odpalamy animację i jest prawie dobrze, gdyby nie to, że ryby po odbiciu plywaja 

brzuchem do góry. By  temu zaradzić w skrypcie zaraz za blokiem GDY ZACZYNAM JAKO 

KLON dodajemy blok ustawiający styl obrotu na lewo-prawo. 

 

Do istniejącego kodu dorzuciliśmy instrukcję CZEKAJ 
(…) SEKUND. 

Wewnątrz której umieściliśmy instrukcję 
LOSUJ LICZBĘ OD (…) DO (…). 

Dzięki czemu klony pojawiają się w różnym odstępie 
czasowym. Sami decydujemy o zakresie odstępu, ja 

dałam od 1 do 6 sekund. 

Ponownie jeśli chcemy, żeby ryby pływały 

z różną prędkością, to do skryptu dokladamy 

blok LOSUJ LICZBĘ 

Pamiętaj dobrym zwyczajem jest zamykać 
skrypty. Dlatego na końcu tego skryptu wstaw 

blok ZATRZYMAJ ten skrypt 

240 


