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1. Zawartość pudełka 

Zestaw Lego WeDo 9580 pozwala na zbudowanie modeli Lego, podłączenie ich do komputera i 

zaprogramowanie poprzez Hub USB. Zestaw składa się z 158 elementów w tym Lego Hub USB, silnika, 

czujnika odległości i czujnika pochylenia. 

 

 

Lego Hub USB 
 
Lego Hub USB pozwala kontrolować silniki i 
czujniki z zestawu Lego WeDo za pomocą 
oprogramowania Lego WeDo. Hub ma dwa 
porty, przez które zasilane są podłączone 
urządzenia i przez które przekazywane są dane z 
i do komputera. Oprogramowanie Lego WeDo 
automatycznie wykrywa Hub i każde z 
podłączonych urządzeń. Do jednego komputera 
mogą być podłączone jednocześnie 
maksymalnie 3 Huby. 

 

Silnik 
 
Silnik może być zaprogramowany do obrotu w 
dwie strony i z różną prędkością. Zasilanie jest 
dostarczane poprzez Lego Hub USB (5 V). Do 
silnika można podłączyć osie i inne elementy. 

 

Czujnik wychylenia 
 
Czujnik wychylenia wykrywa kierunek 
przechylenia klocka. Dostępne jest 6 różnych 
reakcji: przechylenie w 4 kierunkach (przód, tył, 
prawo, lewo), brak ruchu i dowolny ruch. 

 

Czujnik odległości 
 
Czujnik odległości wykrywa obiekty oddalone 
do 15 cm. 
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2. Oprogramowanie Lego WeDo 
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a. Spis bloków poleceń 

 Start 

 Start po naciśnięciu klawisza 

 Start po otrzymaniu wiadomości 

 Silnik – obrót  

 Silnik – obrót w drugą stronę 

 Silnik – moc silnika 

 Silnik – czas działania 

 Silnik - zatrzymanie 

 Zagraj dźwięk 

 Wyświetl 

 Dodaj do wyświetlacza 

 Odejmij z wyświetlacza 

 Pomnóż przez wyświetlacz 

 Podziel przez wyświetlacz 

 Wyświetl tło 

 Wyślij wiadomość 

 Czekaj na 

 Powtórz 
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 Dane wejściowe – tekst 

 Dane wejściowe – numer 

 Dane wejściowe – losowe 

 Nagrywaj, Stop, Odtwórz 

 

 Dane wejściowe – czujnik odległości 

 Dane wejściowe – czujnik wychylenia 

 Przechylenie w górę 

 Przechylenie w dół 

 Przechylenie w jedną stronę 

 Przechylenie w drugą stronę 

 Jakiekolwiek przechylenie 

 Dane wejściowe – mikrofon 

 Dane wejściowe – wyświetlacz 

 Chmurka (z dowolnym tekstem) 
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3. Materiały dodatkowe 

Materiały dodatkowe zawierają podstawowe konstrukcje i programy, które mogą być podstawą do 

bardziej rozbudowanych lekcji. Pomagają uczniom zrozumieć prawa fizyki i zasady programowania. 

Aby otworzyć zakładkę z podstawowymi materiałami dodatkowymi należy przejść do zakładki 

dodatkowych materiałów i kliknąć symbol koła zębatego. 

 

Po wybraniu z listy jednej z 20 propozycji pokaże się model oraz propozycja programu. 

 

Klikając na strzałki można obracać modelem. 
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Klikając na rozwijane menu po lewej stronie pokaże się lista elementów potrzebna do zbudowania 

danego modelu. 

 

Niektóre propozycje zawierają podpowiedzi dotyczące programowania – wysuwa je się za pomocą 

strzałki po prawej stronie. 

Klikając znowu na symbol koła zębatego powraca się do głównego okna materiałów dodatkowych. 
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Można wyświetlić konstrukcje wykorzystujące konkretny blok programujący, w tym celu należy 

nacisnąć znak zapytania w prawym dolnym rogu. 

 

Następnie należy wybrać jedną z ikon. 
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W zakładce zostaną podświetlone konstrukcje wykorzystujące daną ikonę (w tym przypadku Silnik – 

obrót). 

Ponowne kliknięcie na znak zapytania anuluje wybór. 


