
 
 

 

 

 

Artykuł Mądry jak samochód zamieszczony 1 grudnia 2015 r. w Nauce dla 

Każdego  porusza zarówno tematy związane z automatyzacją, jak i filozofią. 

To świetny tekst do wykorzystania podczas lekcji, a poniższy materiał pokaże 

Wam jak zrobić to w atrakcyjny dla uczniów sposób. 

 

 

 

1. Podziel klasę na grupy. Każdej grupie daj opis jednej sytuacji, nad której rozwiązaniem muszą 

się zastanowić (zamieszczone na końcu materiału). Daj im kilka minut. Zaznacz, że sytuacja 

wymaga jednej z dwóch reakcji: działania albo zaniechania. Nie należy szukać innych 

rozwiązań. 

2. Poproś, by pogłębili analizę sytuacji. Niech zastanowią się nad różnymi wersjami: kim są 

poszczególne osoby. Kto jest dobry, a kto zły? Czy to wpływa na decyzję? Jakimi zasadami 

kierują się, podejmując taką decyzję? 

3. Podsumuj pracę w grupach. Uczestnicy nie muszą dojść do porozumienia. Każdy podejmuje 

decyzję samodzielnie. Poproś, by grupy przedstawiły swój problem, najważniejsze wątpliwości 

i rozkład decyzji w grupie. 

 

Optymalnie: nadal praca w grupach lub parach. Przygotuj dla każdej grupy lub pary oddzielny tekst. 

Teksty potnij według akapitów, usuń śródtytuły, zapakuj do kopert. Uwaga: nie należy wkładać 

fragmentów tekstu w kolejności, w jakiej znajdowały się w tekście. 

 



 
 

 

 

1. Każda grupa otrzymuje kopertę z pociętym artykułem i ma odtworzyć artykuł. Zwróć uwagę, 

że akapity muszą łączyć się w sensowne całości ze sobą. Kiedy uczniowie będą kończyć pracę, 

przekaż im brakujące śródtytuły. 

2. Pokaż uczniom wersję prawidłową. Poproś, by porównali swoje wersje z wersją autora tekstu. 

Zastanówcie się, co było trudne, a co łatwe. Gotowe teksty uczniowie przyklejają do kartek A4, 

by móc nadal pracować nad tekstem. 

3. Poproś o wypisanie argumentów za i przeciw wprowadzeniu na drogi inteligentnych aut. Mogą 

to być argumenty wymieniane w tekście, ale przede wszystkim chodzi o poszukiwanie 

własnych. 

 

1. Przygotowania do programowania samochodu. Poproś, by każda grupa wypisała jak najwięcej 

zasad, jakie musi uwzględnić producent inteligentnych aut, by mogły się one samodzielnie 

poruszać. Zasady muszą być ułożone w sposób hierarchiczny. Na przykład: zawsze hamować, 

gdy na jezdni jest pieszy. Zawsze omijać rowerzystę w odległości 1 metra. Przypomnij, że 

komputer w samochodzie nie rozumie pojęć „dziecko” czy „zwierzę” i trzeba je zdefiniować 

ogólnie. 

2. Załóżmy, że auto zostało zaprogramowane właśnie zgodnie z zasadami wypisanymi w 

poprzednim ćwiczeniu. Teraz czas na test. Poproś, by uczniowie wyszukali opis planowanego 

eksperymentu w Goteborgu i wykonali do niego szkic sytuacji na drodze. Każda grupa sprawdza 

swoje zasady: czy samochody zaprogramowane według ich zasad będą poruszały się 

bezpiecznie. Jeśli w trakcie okazuje się, że jakaś zasada się nie sprawdza, można ja zmienić albo 

dopisać nową. 

3. Teraz testowi poddamy skorygowaną w poprzednim ćwiczeniu listę zasad. Poproś, by każda 

grupa wyszukała opis sytuacji na drodze z pierwszego akapitu tekstu i rozrysowała ją. Które 

zasady się sprawdzą w tej sytuacji? Które utrudnią ją? Co zrobi samochód, kierując się tymi 

zasadami? 

4. Przedstaw uczniom kilka niezbędnych informacji dotyczących Immanuela Kanta oraz jego 

imperatyw kategoryczny: Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem 

chcieć, żeby stała się powszechnym prawem. Poproś, by uczniowie w parach zastanowili się, 

czy jest to zasada, którą można zastosować w inteligentnych autach. Czy poruszanie się tak 

zaprogramowanym autem może sprawiać przyjemność? 

Warto wykorzystać: https://www.youtube.com/watch?v=IserIE7E-Rw 

(2ryby.pl, Piosenka filozoficzna - Kant - ks. Bartłomiej Kot, YouTube, Standardowa licencja YouTube, Wyszukano: 

30.11.2015 r.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IserIE7E-Rw


 
 

 

 

1. Ćwiczenie wykonujemy w parach. Jedna osoba jest inteligentną maszyną, druga programistą. 

Programista ma wydawać polecenia zrozumiałe dla maszyny w taki sposób, by maszyna 

wykonała właściwie polecenie. Maszyna zaś może wykonywać tylko i wyłącznie to, co usłyszy. 

Ćwiczenie pokazuje, jak prostą czynność trzeba rozbić na wiele mniejszych czynności. 

Proponowane zdania do zaprogramowania: 

 zapisz drukowanymi literami słowo AUTO 

 wykonaj podskok na jednej nodze 

 odpowiedz pisemnie na dowolne pytanie z tekstu 

 złap piłeczkę i rzuć, tak by się odbijała od podłogi aż do narożnika pomieszczenia 

2. Poproś, by uczniowie zamienili się rolami. 

3. Podsumuj ćwiczenie. 

 

1. W literaturze i filmie temat inteligentnych i buntujących się maszyn  obecny jest od początku 

XX wieku. Wspólnie stwórzcie listę utworów, w których inteligentny robot odegrał znaczącą 

rolę. Nie pomijajcie utworów dla dzieci. 

2. Stwórzcie listę  5 lub 10 najsławniejszych inteligentnych robotów. Zastanówcie się, jakie są ich 

cechy wspólne, a co je różni? 

3. W latach '40  XX wieku Isaac Asimov sformułował zasady, według których mają działać roboty. 

I. Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby 

człowiek doznał krzywdy. 

II. Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z 

Pierwszym Prawem. 

III. Robot musi chronić sam siebie, jeśli tylko nie stoi to w sprzeczności z Pierwszym lub 

Drugim Prawem. 

Zapisuj kolejne prawa na tablicy i proś, by uczniowie analizowali postępowanie robotów z 

waszej top listy. Kiedy przeanalizujecie wszystkie trzy prawa, zastanówcie się, czy są one 

wystarczające. Czy zapewniają bezpieczeństwo ludziom? Możecie dopisać swoje, pamiętając o 

odpowiednio ogólnych sformułowaniach. 

4. Zapytaj, jakimi zasadami kierują się w życiu Twoi uczniowie. Czy można je przetłumaczyć na 

algorytmy zrozumiałe dla robotów? Przykład: zawsze mówię prawdę →  zawsze przedstawiam 

najdokładniejszy bieżący obraz sytuacji ograniczony do 6 zdań. 

 



 
 

 

 

1. Poproś uczniów, by wrócili do swoich grup z początku zajęć. Na przygotowanych w ćwiczeniu 

Analiza tekstu  listach argumentów mogą dopisać kolejne argumenty, które pojawiły się w 

dalszej części zajęć. 

2. Zadaniem każdej grupy jest przygotowanie plakatu na zadany temat. Przydziel grupom tematy, 

bazując na technice sześciu kapeluszy Edwarda de Bono. Poproś, by grupy używały wyłącznie 

swojego koloru na pracach. 

 reklama inteligentnego auta i odwołująca się do emocji (grupa czerwona) 

 kampania przeciwko inteligentnym autom na drodze (grupa czarna) 

 eksperci przedstawiający fakty (grupa biała) 

 miłośnicy nowinek technicznych  (grupa żółta) 

 ekolodzy promujący nowe możliwości (grupa zielona) 

 ministerstwo transportu drogowego przygotowujące zasady organizacyjne (grupa 

niebieska) 

Gotowe prace powieś, tak by wszyscy mogli zapoznać się z ich treścią oraz z różnymi sposobami 

myślenia o problemie. 

 

 

Magdalena Wojtaś 

 

 

W materiale wykorzystano następujące ikony z portalu thenounproject.com (data dostępu: 30.11.2015 r.): 

1. Car, Simon Child, CC BY 3.0 US 

 

 

 

https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/term/car/14222/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/


 
 

 

 

(opracowano na podstawie: Dylemat wagonika, Wikipedia, Wyszukano 30.11.2015 r. w: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dylemat_wagonika) 

 

Wagonik kolejki wyrwał się spod kontroli i pędzi w dół. Jeśli nic go nie zatrzyma, zginie pięć osób. Jesteś 

na kładce nad torami i możesz zatrzymać go zrzucając coś ciężkiego. Tak się składa, że obok jest bardzo 

gruby człowiek – jedynym sposobem na zatrzymanie wagonika jest zepchnięcie go z kładki na tory. 

Tylko zabijając go można uratować pięć osób. Czy powinieneś to zrobić? 

 

Doskonały chirurg-transplantolog ma pięciu pacjentów. Każdy z tych pacjentów potrzebuje innego 

narządu i umrze, jeśli szybko go nie otrzyma. Ale nie ma żadnych dostępnych organów. Tak się jednak 

składa, że młody i zdrowy podróżnik przejeżdża przez miasto, w którym pracuje chirurg, i przychodzi 

do szpitala na rutynową kontrolę zdrowia. W jej trakcie chirurg orientuje się, że jego organy mogą 

uratować wszystkich pięciu umierających pacjentów. Co więcej okazuje się, że jeśli młody człowiek 

zniknie, nikt nie będzie podejrzewał doktora. 

 

Sześciu speleologów zostało uwięzionych w nadmorskiej jaskini przez zawał skalny. Pozostała niewielka 

szczelina, przez którą mogą się wydostać. Pierwszy wychodzi Duży Jack. Niestety utknął w szczelinie. 

Nie ma innej drogi wyjścia. Nadchodzi fala przypływu i wszyscy oprócz Dużego Jacka, którego głowa 

wystaje ponad poziom przypływu utoną. W plecaku znajdujesz laskę dynamitu. To za mało, by rozsadzić 

skały, ale wystarczy, by zabijając Dużego Jacka oczyścić przejście i uratować siebie i czterech innych 

ludzi. Duży Jack wie o tym i błaga, by tego nie robić. Co powinieneś w tej sytuacji zrobić? A jeśli role by 

się odwróciły, to jakich byś argumentów użył, by przekonać swoich towarzyszy, by cię nie zabijali? 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dylemat_wagonika

