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PRACOVNÝ LIST 

NOSITEĽNÁ ELEKTRONIKA    
H T T P : //M A K E C O D E .M I C R O B I T .O R G /  

 
V softvérovej firme SUPER NÁPAD, s.r.o. navrhli tri krátke programy pre BBC micro:bit na rozšírenie možností digitálnych 
príveskov na kľúče pre školákov. 

ÚLOHA 1  

a) Prezrite si ich prvý program a odhadnite, čo 

asi robí:  

  

Čo robí – odhad: 

____________________________________ 

 

 

b) Preskúmajte program bližšie, nájdite v ňom nový blok (príkaz) a zistite, v ktorej knižnici sa nachádza: 

Nový blok: Knižnica, kde ho nájdeme: 
 

c) Vo vývojovom prostredí BBC micro:bit vytvorte uvedený program a otestujte správnosť svojho odhadu 

z úlohy 1a). Pracuje program podľa Vašich očakávaní?                                              ÁNO   NIE 
 

d) Vyskúšajte zmeniť poslednú hodnotu (BEAT) v každom novom bloku na 4 a zistite, ako sa zmení správanie 

programu (doplňte vetu):  
 

Zistenie:    Pri zmene hodnoty 1 na hodnotu 4 ... 
 
 

ÚLOHA 2  

a) Prezrite si druhý program a odhadnite, čo asi robí:  

 

Čo robí – odhad: 

 

_________________________________________ 

 

 

 

http://makecode.microbit.org/
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b) Preskúmajte program bližšie, nájdite v ňom nový blok (príkaz) a zistite, v ktorej knižnici sa nachádza: 

Nový blok: Knižnica, kde ho nájdeme: 

 

c) Vo vývojovom prostredí BBC micro:bit-u vytvorte uvedený program a otestujte správnosť svojho odhadu 

z úlohy 2a). Pracuje program podľa Vašich očakávaní?                                            ÁNO   NIE 

                              
d) Zistite, ako sa zmení správanie programu, ak v zmeníme v novom bloku číslo  5 na číslo 10 (doplňte vetu): 

Zistenie:    Pri zmene čísla 5 na číslo 10 ... 
 
 

ÚLOHA 3 

a) Prezrite si aj tretí program a odhadnite, čo asi robí:  

 

Čo robí – odhad: 

 

_________________________________________ 

 

 

 
b) Preskúmajte program bližšie, nájdite v ňom nový blok (príkaz) a zistite, v ktorej knižnici sa nachádza: 

Nový blok: Knižnica, kde ho nájdeme: 
 

c) Vo vývojovom prostredí BBC micro:bit-u vytvorte uvedený program a otestujte správnosť svojho odhadu 

z úlohy 3a). Pracuje program podľa Vašich očakávaní?                                            ÁNO   NIE 

d) Porovnajte nový blok z úlohy 2 a nový blok z úlohy 3 – v čom sa líšia vo svojej funkcii? 

       ________________________________________________________________________ 
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SEBAHODNOTIACA RUBRIKA 

k téme Nositeľná elektronika 

 

? Neviem S pomocou viem  Viem  

WEARABLES 
vysvetliť pojem nositeľná elektronika 

   

OVLÁDANIE TLAČIDLAMI 

v rámci návrhu produktu nositeľnej 
elektroniky využiť ovládanie tlačidlami    

POUŽITIE DISPLEJA 

v rámci návrhu produktu nositeľnej 
elektroniky využiť zobrazovanie na 

displeji    

ZVUKOVÝ VÝSTUP 

v rámci návrhu produktu nositeľnej 
elektroniky využiť zvuky/melódiu    

 

 

 

 


