
KROK 1
INSTALACJA APLIKACJI

Pobierz grę do skanowania puzzli Scottie Go!
Jeżeli posiadasz system Windows 7 lub nowszy, 
pobierz aplikację ze strony http://www.scottiego.com

PAMIĘTAJ O ZGODZIE RODZICÓW!

UWAGA: Gra Scottie Go! wymaga użycia urządzenia 
wyposażonego w tylną lub dodatkową kamerę w celu 
skanowania klocków w grze.

KROK 2
GRA I JEJ ELEMENTY

Scottie Go! to:
1. 179 tekturowych klocków do układania programu.
2. Urządzenie z zainstalowaną grą Scottie Go! EDU.
3. Tekturowa plansza oraz wyciśnięte i poukładane 
w odpowiednich gniazdach wytłoczki z kodem.

Plansza do gry to przestrzeń robocza do 
programowania. To na niej umieszczasz klocki, 
tak jak w schemacie przedstawionym poniżej.

UKŁADANIE PROGRAMÓW ZA POMOCĄ 
KLOCKÓW

1. Każdy program zaczyna się od specjalnego klocka 
START.
2. Po klocku START układamy po kolei, jedna pod 
drugą, instrukcję dla bohatera.
3. Każdy program kończy się specjalnym klockiem 
KONIEC.
4. Do niektórych klocków musimy dodać dodatkowe 
klocki z parametrami. Na przykład dla klocka KROK 
dodajemy klocek z określoną liczbą kroków bohatera.

INSTRUKCJA – SCOTTIE GO! W 5 KROKACH
Jest rok 2030. Pojazd sympatycznego kosmity Scottiego ulega awarii i ląduje na naszej planecie. 
Choć Scottiemu udało się wyjść z opresji bez szwanku, bez Twojej pomocy nie uruchomi statku 

ponownie. Pomóż Scottiemu zdobyć części zamienne do pojazdu. Stań się ekspertem 
w tworzeniu algorytmów i poznaj podstawy programowania. Warunkiem zwycięstwa w grze jest 
zdobycie przez Scottiego wszystkich dziesięciu części zamiennych niezbędnych do uruchomienia 

statku kosmicznego.
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Przy tworzeniu nowego konta użytkownika, 
po wybraniu nazwy, można wybrać moduł, 
od którego rozpoczniemy grę. 

KROK 3
START GRY

Uruchom aplikację z grą.

1. Wybierz gracza.
2. Stwórz konto Nowego Gracza.
3. Po kolejnym uruchomieniu wybierz swoje konto z listy.
4. Przycisk "-" bezpowrotnie usuwa konto.

EKRANY WPROWADZAJĄCE DO WYBRANEGO MODUŁU

Po otwarciu kolejnego modułu pojawiąją się ekrany wprowadzające, np. informacja przewodnika 
o zadaniu do zrealizowania (rys.1) lub informacja o niezbędnych lub nowych klockach 
potrzebnych do realizacji zadania (rys.2).

EKRAN Z MODUŁAMI/ETAPAMI GRY

Aby zebrać części do statku kosmicznego Scottiego, 
musisz wykonać zadania zebrane w kolejnych modułach, 
które należy zrealizować - zaczynając od pierwszego.

1. Bieżący moduł zaznaczony jest pierścieniem postępu 
(dookoła przycisku).
2. Ukończony moduł – zmienia kolor na złoty, 
po realizacji wszystkich zadań. Zawsze możesz powtórzyć 
moduł.
3. Ukończony moduł wyróżniony na niebiesko oznacza 
możliwość uzyskania lepszych wyników.
4. Moduły szare – nieaktywne, do odblokowania.
5. Menu podręczne – umożliwia m.in. zmianę gracza, 
wyłączenie gry, zmianę ustawień.
6. Podgląd stanu napraw statku kosmicznego Scottiego. 
Informacja o realizacji modułu z zadaniami.
7. Kompendium – dostęp do wszystkich samouczków 
w grze uporządkowanych według modułu.
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KROK 5
SKANOWANIE PROGRAMU

Po naciśnięciu przycisku „Aparat” masz możliwość 
zeskanowania stworzonego za pomocą klocków 
programu.

W trybie wideo rozpocznij skanowanie Twojego 
programu od klocka START i przesuwaj urządzenie 
w dół aż do końca programu.

1. Aby zakończyć skanowanie, naciśnij zielony przycisk 
z kamerą.
2. Jeżeli skanowanie nie powiodo się, naciśnij przycisk 
„Powtórz”.
3. Aby zrealizować zeskanowany program, naciśnij 
przycisk „Play”.

REALIZACJA ZADAŃ W FORMIE MAPKI 
Z POSTĘPEM (JAK W MODUŁACH)

1. Zadanie ukończone na niebiesko oznacza możliwość 
wykonania go ponownie i osiągnięcia lepszych wyników.
2. Ukończone zadanie – kolor złoty oznacza, że zadanie 
wykonano z maksymalną liczbą gwiazdek.
3. Bieżące zadanie – przyciskając ten przycisk przejdziesz 
do nowego zadania.
4. Niedostępne zadanie – zadanie, do którego uzyskasz 
dostęp po ukończeniu wcześniejszych zadań.

KROK 4
ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ

Po ułożeniu zadania dla programu należy zeskanować kod 
klocków w celu zaprogramowania naszego bohatera – 
Scottiego.

1. Scottie – główny bohater
2. Zwierzak – przewodnik wyznaczający zadanie – oznaczony 
wykrzyknikiem, jeżeli do zadania przypisany jest samouczek.
3. Przybornik – przedmioty do wykorzystania zadania.
4. Aparat – do skanowania klocków.
5. Informacja o zapisanych funkcjach.
6. Menu podręczne.
7. Kompendium.

Aby zrealizować zadanie niezbędna jest podstawowa 
wiedza z zakresu programowania i umiejętne korzystanie 
z klocków. Gdy w grze pojawiają się nowe koncepty, 
przy ładownaniu zadania na ekranie pojawia się 
samouczek z instrukcjami.

W przypadku problemów ze skanowaniem 
w trybie skanowania video spróbuj użyć 
trybu foto.
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PRZYKŁAD I – Scottiego idzie do pola z krzyżykiem.

PRZYKŁAD II – Scottie podnosi piórko.

PRZYKŁAD III – Scottie podnosi piórka.

WYMAGANIA SYSTEMOWE 
MINIMALNE WYMAGANIA DLA SYSTEMU WINDOWS:

32- lub 64-bitowy system w wersji 7/8/10, 2 GB pamięci RAM, procesor dwurdzeniowy 1.33GHz, kamera internetowa USB. 

MINIMALNE WYMAGA NIA DLA SYSTEMU IOS:

System w wersji 8 lub nowszej, iPhone 5s lub nowszy, iPad czwartej generacji lub nowszy.

MINIMALNE WYMAGANIA DLA SYSTEMU ANDROID: 
System w wersji 4.1.2 lub nowszy, procesor dwurdzeniowy 1.2 GHz lub szybszy, tylna kamera.

PRZYKŁADY


