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30 lat temu… - czyli wizja przyszłości…

- „Będą to małe urządzenia, choć nie tak kuriozalnie małe jak to w 
zegarku - mówi lektor na nagraniu You Tube.

-  A jednak mamy dziś smart-watche, malutkie komputery, 
oprogramowanie rozpoznające ludzką mowę, 

- wygląd, linie papilarne.” 

https://www.youtube.com/watch?v=aTSeJnwxX3Q



Moje niezbędniki…



65% naszych uczniów będzie wykonywało  
zawody, które obecnie jeszcze nie istnieją…



Szanse na przyszłość…

To, że uczeń ma dostęp do nowych technologii 
nie jest gwarancją tego, że jest on pilny…



KREATYWNOŚĆ
PROGRAMOWANIE

LOGICZNE MYŚLENIE

• Steve Jobs: „Każde dziecko powinno uczyć się programowania, bo ta umiejętność uczy myślenia.



Sortowanie bąbelkowe - czyli przerwa śródlekcyjna…
https://www.youtube.com/watch?v=lyZQPjUT5B4

Polega na porównywaniu dwóch kolejnych elementów i zamianie ich kolejności, jeżeli 
zaburza ona porządek, w jakim się sortuje tablicę. Sortowanie kończy się, gdy 

podczas kolejnego przejścia nie dokonano żadnej zmiany.



„Szkoła przyszłości to przydomowy ogródek. 
Nauczycielem jest avatar, wirtualna postać, z którą uczeń 

nawiązuje kontakt po założeniu na głowę zestawu VR. 
Nauczyciel zna bardzo dobrze nawyki i możliwości 

swojego ucznia, bo uczy go od wielu lat. 
Geometrii nauczył go prezentując historię

i proces konstrukcji egipskich piramid, bo wiedział,
że historia starożytnego Egiptu bardzo interesuje ucznia.
Avatar nie potrzebuje wakacji, odpoczynku, jest zawsze 
dostępny, nigdy się nie unosi, nie wprowadza nerwowej 
atmosfery do procesu edukacji. Potrafi także odczytać 

stan psychofizyczny ucznia i dostosować do niego
przebieg lekcji. Gdy wyczuje, że uczeń jest zmęczony
zaproponuje przerwę i chwilę relaksu przy muzyce”

prof. Wadhwa - „The Driver in the Driverless car: How our 
technology choices will create the future”



(Nie)trudne słowa…

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE

PROGRAMOWANIE
ROBOTYKA

ALGORYTM
SZTUCZNA INTELIGENCJA

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ

BLOCKCHAIN
BIG DATA

VIDEO LEARNING



ALGORYTM 
skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności,  

koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. 



Algorytmy przedszkolaka…

1. Odkręć kran.
2. Wejdź do wanny
3. Weź mydło
4. Umyj się
5. Wyjdź z wanny

1. Rozłóż talerze
2. Rozłóż łyżki
3. Przynieś tort
4. Rozłóż obrus

1. Weź szczoteczkę
2. Zacznij czyścić zęby
3. Wypluj pastę
4. Osusz buzię



Algorytm jako zabawa - speedcubing i kostka Rubika

http://www.speedcubing.pl/kursy/333/techniki-zaawansowane/fridrich/1/sajgon/1/wstep

https://www.youtube.com/watch?v=Jcv4ePMPN_U

Aby ułożyć kostkę Rubika wystarczy nauczyć się sześciu 
algorytmów.

http://www.speedcubing.pl/kursy/333/techniki-zaawansowane/fridrich/1/sajgon/1/wstep


Kody kreskowe 
odgadnij ostatnią liczbę… 

czyli algorytm obliczania ostatniej liczby
Kod EAN-13 składa się z 4 elementów- system numerowy (tzw. prefiks), kod wytwórcy, kod produktu oraz cyfra 
kontrolna.
Naszym przykładowym kodem będzie: 657483926374
Aby obliczyć cyfrę kontrolną tego kodu należy dokonać kilku prostych obliczeń:
1. Cyfra najbardziej z prawej jest na pozycji nieparzystej i poruszając się w lewo przypisujemy kolejnym cyfrom 
nieparzysty, parzysty itd:
4-nieparzysty, 7-parzysty, 3-nieparzysty, 6-parzysty, 2-nieparzysty, 9-parzysty, 3-nieparzysty, 8-parzysty, 4-nieparzysty, 
7-parzysty, 5-nieparzysty, 6-parzysty
2. Sumujemy cyfry na pozycjach nieparzystych i mnożymy wynik przez 3:
4 + 3 + 2 + 3 + 4 + 5 = 21
21 * 3 = 63
3. Sumujemy cyfry na pozycjach parzystych, ale w tym przypadku już nie mnożymy wyniku przez 3:
7 + 6 + 9 + 8 + 7 + 6 = 43
4. Sumujemy wyniki z punktu 2. i 3.:
63 + 43 = 106
5. Cyfra kontrolna jest liczbą, która jeśli się ją doda do sumy obliczonej w punkcie 4. da liczbę równo podzielną 
przez 10. W naszym przypadku, jeśli otrzymaliśmy liczbę 106, musimy dodać 4, aby wyszło nam 110. Dopiero 
wówczas nasza liczba będzie w pełni podzielna przez 10.
6. Jeśli suma obliczona w punkcie 4. jest równo podzielna przez 10, to cyfrą kontrolną jest "0".
W naszym przypadku cyfrą kontrolną jest cyfra 4, a zatem pełny kod EAN-13 to: 6574839263744



Jaka jest cyfra kontrolna? 



Nauczyciele z Internetów i You tuberzy…



– Dlaczego programista na umycie głowy zużywa całą butelkę szamponu? 
– Bo w instrukcji jest napisane: nałożyć, spłukać, czynność powtórzyć.

https://youtu.be/cDA3_5982h8



Dziękuję za uwagę : )

https://padlet.com/bozena_kubica1/28dgn04u94yz

https://padlet.com/bozena_kubica1/28dgn04u94yz

