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LEKCJE INFORMATYKI 

 
Podczas lekcji informatyki 
 

1. Uczymy się wszystkiego od zera, więc każdy da sobie radę z tym co robimy na lekcji 
2. Dowiesz się dlaczego praca przy komputerze jest bardziej niebezpieczna niż górnika w 

kopalni. 
3. Szczegółowo poznasz budowę komputera i zrozumiesz dokładnie jak działa i dlaczego w 

ogóle się uruchamia.  
4. Poznasz różne systemy, nauczysz się przeliczać wartości zapisane w jednym systemie 

liczenia na inny. Nauczysz się wykonywać cztery podstawowe operacje matematyczne w 
systemie binarnym tak jak to robi komputer 

5. Nauczysz się swobodnie korzystać z różnych systemów operacyjnych.  
6. Nauczysz się pracować na wielu komputerach równocześnie — dostępnych lokalnie i zdalnie. 
7. Będziesz tworzyć i publikować własne strony internetowe wykorzystując profesjonalne 

narzędzia i komercyjne serwery. 
8. Nauczysz się programowania w stopniu pozwalającym na swobodne pisanie własnego 

oprogramowania, w tym także z pełnym interfejsem graficznym. 
9. Znasz łamigłówkę z kozą, kapustą i wilkiem? Poznasz koleje, podobne zagadki. 
10. Poznasz podstawy algorytmiki. Poznasz wiele algorytmów, nauczysz się je analizować i 

wykorzystywać w tworzonych programach. 
11. Nauczysz się układać kostkę Rubika, będziesz grać w karty i gry planszowe. 
12. Napiszesz program do rozwiązywania krzyżówek. 
13. Nauczysz się szyfrować swoje wiadomości i odczytywać cudze niewiele gorzej niż robią to 

ludzie w banku. 
14. Nauczysz się tworzenia modeli trójwymiarowych w programie Blender. 
15. Nauczysz się tworzyć i przetwarzać grafikę bitmapową za pomocą własnoręcznie napisanych 

programów. 
16. Nauczysz się rysować wykresy w komputerze nie gorsze niż w podręczniku do matematyki. 
17. Nauczysz się rysować fraktale. 
18. Nauczysz się modelować proste zjawiska fizyczne i reakcje chemiczne. 
19. Nauczysz się wykorzystywać język programowania do generowania sekwencji dźwięków oraz 

harmonii dźwięków. 
20. Nauczysz się wykorzystywać algorytmy informatyczne do tworzenia sekwencji rytmicznych. 
21. Własnymi rękami zbudujesz sieć komputerową. 
22. Nauczysz się pobierać dane do swoich programów z lokalnych oraz zdalnych źródeł 
23. Nauczysz się przeszukiwać, tworzyć,  aktualizować i optymalizować relacyjne bazy danych. 

Nauczysz się analizować duże zbiory danych. 
24. Podczas nauki programowania będziesz korzystać z autorskiego zbioru zadań. 
25. Będziesz słuchać wykładów online z najlepszych amerykańskich uczelni. 
26. Rozwiążesz bardzo wiele zadań maturalnych z informatyki. 
27. Nauczysz się pracować indywidualnie i w zespole. 
28. Być może poprowadzisz lekcje informatyki i nauczysz czegoś nowego nauczyciela. 
29. Zapomnisz co to jest kartkówka i sprawdzian (które jednak sporadycznie mogą się zdarzyć). 

  



 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

 
A jeżeli pojawisz się na zajęciach pozalekcyjnych to być może 
 

1. Poznasz inne języki programowania — Javascript i C++ . 
2. Nauczysz się druku 3D z wykorzystaniem różnych materiałów (np. "drewna"). 
3. Dołączysz do Budowniczych Dziwnych Maszyn i będziesz tworzyć np. inteligentne zabawki. 
4. Nauczysz się tworzyć animacje i gry w oparciu o modelowanie trójwymiarowe. 
5. Zaczniesz wszywać elementy elektroniczne w swoje ubrania … i zaczniesz błyszczeć. 
6. Zaczniesz budować proste roboty — jeżdżące (samochody, czołgi), pływające (łodzie) i 

latające (drony i samoloty — patrz p.26).  
7. Odkryjesz w sobie duszę Artysty i zaczniesz tworzyć cyfrowe rzeźby z wykorzystaniem 

programu Blender, a następnie zmaterializujesz je za pomocą drukarki 3D. A może nawet 
później je pokolorujesz. 

8. Zajmiesz się tworzeniem różnorodnych czujników podłączanych do komputera z 
wykorzystaniem Arduino. 

9. Nauczysz się przetwarzać zdjęcia tomograficzne i na ich podstawie modelować i drukować 
fragmenty ludzkiego ciała. 

10. Spróbujesz stworzyć własnego mini satelitę1 2 lub zrobić balon i wysłać go na dużą wysokość. 
A może wystarczy ci tylko puszczanie latawca. 

11. Zainteresujesz technologią rozpoznawania obrazu (OpenCV / JavaCV) i wyposażysz w nią 
swoje Dziwne Maszyny. 

12. Zajmiesz się dezynfekcją wody za pomocą lampy ultrafioletowej zasilanej energią słoneczną. 
13. Zajmiesz się lataniem po szkole minidronami3. 
14. Stworzysz własnego robota walczącego (SUMO) i staniesz z nim do walki podczas 

oficjalnych zawodów. 
15. Zainteresujesz się analizowaniem sekwencji aminokwasów, czyli genetyką. 
16. Zaczniesz tworzyć roboty "samodzielnie" handlujące akcjami na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie. 
17. Przerobisz wiertarkę elektryczną na robota towarowego (kosz na zakupy, etc). 
18. Nauczysz się projektować ubrania z wykorzystaniem programów do modelowania 3D. 
19. Zmienisz swój lekceważący stosunek do wiązania sznurowadeł. 
20. Zainteresujesz się tworzeniem modeli otaczających przedmiotów z użyciem metod 

fotograwimetrycznych, czyli za pomocą fotografii. 
21. Tylko będziesz oddawać się przyjemności latania samolotem (na symulatorze). 
22. Zaczniesz przerabiać tanie chiński zabawki na autonomiczne lub zdalnie sterowane roboty. 
23. Nauczysz się sterowania robotami za pomocą Javascriptu. 
24. Zajmiesz się przerabianiem tanich szybowców piankowych (które spopularyzował Lidl) na 

zdalnie sterowane samoloty. 
25. Zapanujesz nad energią słoneczną i wykorzystasz ją do zasilania swoich pojazdów. 
26. Opanujesz sztukę sterowania na dużą odległość. 
27. Nauczysz się obsługi nierelacyjnych baz danych. Przy okazji dowiesz się co to jest JSON i 

dlaczego jest taki dobry. 
28. Stworzysz i uruchomisz własny, komercyjny projekt. 
29. Zorganizujemy międzyszkolny konkurs w jednej z dziedzin przedstawionych powyżej w 

którym będziesz miał / ła możliwość wzięcia udziału. 
  

 
1 CanSat (ESA): https://www.esa.int/Education/CanSat  
2 CanSat (PL): https://esero.kopernik.org.pl/konkurs-cansat/  
3 TinyWhoop: https://www.tinywhoop.com/  



Notatki  
 

1. https://www.google.com/search?q=java+sequence+genetic+analysis 
2. https://introcs.cs.princeton.edu/java/assignments/sequence.html  
3. https://molbiol-tools.ca/Java.htm  
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC310693/  
5. https://ijireeice.com/upload/2017/december-17/IJIREEICE%204.pdf  
6. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352711017300572  
7. https://academic.oup.com/bioinformatics/article/26/19/2474/229916  
8. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0150465  
9. https://www.bioinformatics.org/groups/categories.php?cat_id=2  
10. https://www.eurl-ar.eu/CustomerData/Files/Folders/34-wgs/534_6-engage-list-of-

online-bioinformatics-tools-and-software.pdf  
11. https://www.nature.com/articles/35057062  
12. https://www.nature.com/articles/s41598-018-25022-6  
13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC310693/  

 


