
Zabawa na

minut

30

Hello Ruby to najfajniejszy sposób na 
naukę o komputerach, programowaniu 
i technologii!

Papierowe lalki to nie tylko świetna 
zabawa - nauczą Cię rozpoznawać 
podstawowe pojęcia w informatyce. 
W tych ćwiczeniach poznasz dwa 
pojęcia: typy logiczne i warunki.
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Typy logiczne to wyrażenia, które są albo 
prawdziwe, albo fałszywe. Jeśli spróbujesz dać 
Ruby niewłaściwe ubranie w niewłaściwym dniu, 
nie przyjmie ich. Typy logiczne często występują z 
takimi słowami jak: i, nie, lub. Oto mała ściągawka.
   
NIE: Jeśli przed wyrażeniem wstawisz nie, 
wyrażenie będzie miało przeciwne znaczenie.

I: Jeśli połączysz dwa wyrażenia słowem i, przy 
czym oba są prawdziwe, oznacza to, że odpowiedź 
jest zawsze prawdziwa. 

LUB: Jeśli połączysz dwa wyrażenia słowem lub, 
oznacza to, że odpowiedź jest prawdziwa, jeśli  
przynajmniej jedno z nich jest prawdziwe.
   
Typy logiczne występują wszędzie w komputerach, 
korzystając z nich komputery podejmują decyzje.

   

   
Jeśli chcesz poinstruować komputery, jak 
podejmować decyzje, musisz je najpierw 
zaprogramować. Komputery muszą wiedzieć, co 
robić w wielu różnych sytuacjach. Takie informacje 
otrzymują poprzez wybór lub warunek. Warunek 
oznacza, że komputer wykona dany zestaw 
instrukcji w zależności od tego, co się stanie np. 
jeśli stanie się to, zrób to, w innym wypadku zrób 
coś innego. 
Oto przykład: JEŚLI wciskasz guzik, WTEDY winda 
przyjedzie na dane piętro.
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Jeśli pada deszcz, Ruby 
zakłada         , w innym 
wypadku         .

Jeśli Ruby idzie na plażę, 
zabiera ze sobą           , 
w innym wypadku          i 
zakłada          .

Jeśli to nie są jej urodzi-
ny, Ruby zakłada         , w 
innym wypadku zakłada       
         .

Będziesz potrzebować:

Nożyczek lub 
nożyka do papieru

Kolorowego papieru 
do projektowania 

innych ubrań

Taśmy klejącej 
lub kleju

WIĘCEJ 
POMYSŁÓW NA 

ZABAWĘ

• Zaprojektuj 
swoje własne 
papierowe 
ubrania, buty, 
okulary itd. 
Potem wymyśl 
zasadę, którą 
zaakceptowała-
by Ruby.

• Wytnij i złóż 
szafę na ubrania 
Ruby. Na ile 
różnych sposo-

 bów możesz 
posegregować 
ubrania?

• Stwórz papie-
rową wersję 
pokoju Ruby.

Zabawa papierowymi postaciami to świetny 
pomysł na spędzenie czasu.. Weź do ręki 
swoje nożyczki i zaczynajmy! Wytnij Ruby, 

pingwina i ubrania, a potem zagnij zakładki.

Ciekawostki

O mnie: Lubię uczyć się 
nowych rzeczy i nienawidzę 
się poddawać! Uwielbiam 
dzielić się moimi opiniami. 
Chcesz posłuchać? 
„Mój tato jest najlepszy”. 
„Jestem mistrzynią w 
opowiadaniu kawałów”. „Mam 
pięć niezwykłych klejnotów”.

W poniedziałki Ruby zakłada 
zielone i czerwone ubrania.

We wtorki Ruby ubiera się w 
ubrania w kropki lub paski. 

W piątki Ruby zakłada stroje, 
które nie są czarne.

W weekendy... Teraz Two-
ja kolej, wymyśl zasadę dla 
Ruby!

Urodziny: 24 lutego

Zainteresowania: Mapy, sekretne 
kody i pogawędki

Coś, co mnie drażni: Nienawidzę 
zamieszania 

Ulubione powiedzenie: Dlaczego?

Tajna supermoc: Potrafię 
wyobrazić sobie niemożliwe rzeczy

Wybierz właściwe ubrania
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Więcej 
pomysłów 
na zabawy 
znajdziecie na 
www.helloruby.
com/pl

DLA RODZICÓW:

Zabawa papiero-
wymi postaciami 
to świetna okazja 
do ćwiczenia 
myślenia agoryt-
micznego. Te
ćwiczenia 
pomaga-
ją poznać 
pojęcia typów 
logicznych i 
warunków.

Ruby jest podekscytowana. 
Właśnie zrobiła porządki w 
swojej szafie. Teraz możesz 
jej pomóc ubrać się w jej 
ulubione stroje. Ruby ma 

specjalne zasady ubioru na 
każdy dzień. Czy możesz 
pomóc jej wybrać właściwe 
ubrania? Pamiętaj, jest kilka 
poprawnych odpowiedzi.

Warunki 
JEŚLI - WTEDY

Typy logiczne
I, LUB, NIE


