
  

Na zajęciach uczestnicy tworzą własne gry przy pomocy silnika Unity. Poznają 
środowisko programistyczne VisualStudio oraz VisualStudioCode. Naucza się 
metod efektywnej pracy z przeglądarką. Stworzą własne grafiki do gier. 
Pierwszy semestr opierał się będzie na poznaniu istniejących rozwiązań. 
Zaprogramują trzy  gry (labirynt grę logiczną i autoclickera). W semestrze drugim 
płynnie przechodzimy do programowania gier 3D i realizacji trudniejszych 
projektów tworząc autorską grę FPS. Na koniec kursu uczestnicy realizują grę 
według własnego pomysłu.  

W trakcie realizacji własnych projektów uczą się podstaw składni 
prezentowanych języków, operują na zmiennych, debugują i przekształcają 
gotowy kod. Zajęcia podzielone są na moduły wprowadzające różne wartości 
charakterystyczne dla języka C#. Kurs tłumaczy szereg skomplikowanych 
zagadnień programistycznych w łatwy sposób.  

 

 

Plan kursu 

1. Kim jest developer? – Sprawdzanie, kim są game developerzy, jakie mają 

specjalizacje oraz określenie, która rola odpowiada kadetowi najbardziej, 

zapoznanie z silnikiem Unity, początek pierwszego projektu. 

2. Stwórzmy pierwsza grę  – czym jest interfejs użytkownika, panele w Unity, 

wygląd gry oraz przedstawienie inspektora gry. 

3. Zmienne, czyli nowe możliwości – typy zmiennych, wielkości zmiennych i ich 

zapis, operacje na zmiennych, stworzenie skryptu z użyciem zmiennych. 

4. Znajdź metodę na metody– zapoznanie z typami metod, co to jest klasa, jak 

zapisać metody, projektowanie własnych metod, gra Clicker. 

5. Dodajemy warunki – zapoznanie z instrukcją warunkową oraz rozszerzeniem jej 

‘else if’ operatory i sposób ich zapisu, realizacja gry. 

6. Zapętlamy działanie – zapoznanie z typami pętli oraz ich zapisem, specyfikacja 
pętli, eksportowanie gotowych gier. 

7. Strzelaj w dobre odpowiedzi – praca nad grą 2D ‘gra logiczna’. Zapoznanie  
z pojęciem prefabrykatów.  

8. Wygraj z błędem – pierwsze spotkanie z debugowaniem, rozwiązywanie błędów, praca nad gra 2D. 

 
9. Koncepcja gry  stworzenie pierwszych obiektów w Unity, łączenie obiektów, obliczenia logiczne, grawitacja  

w grze. 
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10. Koncepcje programistyczne – dodawanie obiektów 
dziedziczących, zarzadzanie obiektami przy pomocy metod, 

znaczniki. 

11. Interfejs użytkownika – przeznaczenie, funkcja 

dezaktywowania, GameManager, własne logo. 

12. Magiczna różdżka programisty – podpinanie funkcji, 
komponenty i ich znaczenie, true or false. 

13. Współprogramy –  przykłady korutyny i jej definicja,  
podsumowanie semestru. 

14. Game Jam – zapoznanie z Unity Asset Store, zabawa 

oświetleniem w Unity, tworzenie terenu, nasz własny 
GameJam. 

15. Zaprogramuj grawitacje – tworzenie gracza z perspektywą 
pierwszej osoby. Skrypt sterujący grawitacją gracza, 

komponent Character Controller. 

16. Strzał w 10 – więcej niż jedna kamera, efekty broni, korutyna część druga.  

17. Mój odwieczny wróg! – tworzenie automatyzacji, obiekt odpowiadający za tworzenie przeciwników, pobieranie 

wartości asset store.  

18. Efekty specjalne – zapoznanie z komponentem Navigation, zapoznanie z komponentem Nav Mesh Agent. 

19. Power-up w Unity – zaawansowane prefaby, generyczność i znaczenie skryptów.  

20. Moja własna gra – tworzenie autorskiego scenariusza gry wraz z kodem ,  

21. Nowe możliwości  – komponenty toggle i inputfield, prezentacja projektu. 

22. Archiwum skryptów  – blokowanie myszki w grze, ekran początku i końca gry.  

23. Dźwięki  – dodawanie dźwięku do gry, wyłączanie i włączanie myszki gracza. 

24. Animacja – zastosowanie animacji w programowaniu, dodanie animacji do projektu. 

25. Druga fala – Powtórzenie materiału, ostatnie poprawki w grach. 

26. Tester jakości – Eksportowanie gier, rola testera w tworzeniu gier, podsumowanie roku.  
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