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Szanowni Państwo Dyrektorzy 
Szkół Podstawowych 

 

ZAPROSZENIE 
 

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu ma  przyjemność 

zaprosić Państwa uczniów na dodatkowe zajęcia z informatyki (UWAGA! zajęcia 

skierowane są do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych).  

To okazja poznania najnowszych rozwiązań informatycznych oraz podejrzenia jak 

pracować wydajnie i efektownie. Nie przegap okazji. 

Data:  Każda sobota począwszy od 16 lutego do 8 czerwca 2019 roku 

Miejsce:  Zespół Szkół Technicznych w Radomiu  

ul. Limanowskiego 26/30 

Prosimy o zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego 

od 12.02.2019 roku na stronie szkoły (http://www.zst-radom.edu.pl/zajeciadodatkowe)  

celem rezerwacji miejsca. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

Szczegółowa tematyka, opis zajęć oraz harmonogram będzie opublikowany na stronie szkoły: 

http://www.zst-radom.edu.pl oraz jako załącznik do niniejszego zaproszenia. 

Każdy temat to osobne zajęcia, który danego dnia jest prowadzony dwa razy. Na każde zajęcia 

należy się osobno zarejestrować. 

 

 

Szczegółowe informacje u organizatora: 

Artur Rudnicki – tel. 0 693 334340, e-mail: arturrudnicki@zst-radom.edu.pl; 

artur.rudnicki@zst.radom.pl 

  

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn64u23-jOAhVhMZoKHdTcDrUQjRwIBw&url=https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/informator.php&psig=AFQjCNESeunMOC5vWjGGAksv0nYPbp1jzw&ust=1472632958727578
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWhr2D4OjOAhXnQZoKHVzVDb0QjRwIBw&url=http://www.hitechgurukul.com/&bvm=bv.131286987,d.bGs&psig=AFQjCNGRhS4z4sO7yO-MPESct6cWH07c5A&ust=1472633114730958
mailto:sekretariat1@zst-radom.edu.pl
http://www.zst-radom.edu.pl/
http://www.zst-radom.edu.pl/
mailto:arturrudnicki@zst-radom.edu.pl
mailto:artur.rudnicki@zst.radom.pl


Zespół Szkół Technicznych w Radomiu 
im. Tadeusza Kościuszki 
ul. Limanowskiego 26/30 

26-600 R a d om 
 

Szkoła  
posiada  
„Zielony  
Certyfikat”  
I i II stopnia 
oraz tytuł 
Lidera Rozwoju 
Zrównoważonego 
 

 

                             

tel./fax: 048 3628185 
dyrektor: 048 3628596 
e-mail: zst@zst-radom.edu.pl 
http://www.zst-radom.edu.pl 

Szkoła wspierana przez: 

Szczegółowa informacja na temat dodatkowych zajęć z informatyki w Zespole 

Szkół Technicznych 

16.02.2019 godz. 8.30; 10.00 - Sieć komputerowa nie taka straszna  

Zbuduj własną sieć komputerową od podstaw używając narzędzi jakie na co dzień używają informatycy. 

Poznaj tajniki sieci, trendy, sprzęt sieciowy i wykorzystaj jego możliwości. Zabezpiecz sieć aby móc w niej 

pracować i bawić się bezpiecznie 

23.02.2019 godz. 8.30; 10.00 - Programowanie urządzeń mobilnych 

Jak oprogramować urządzenie mobilne, żeby mogło sterować innymi urządzeniami? Czy można napisać 

program na własnego pilota? Jak zbudować własne urządzenie pomiarowe?  

02.03.2019 godz. 8.30; 10.00 - Pakiet MS Office na co dzień!   

Masz zadania szkolne do opracowania w Wordzie? Może kolejna prezentacja na lekcję? Wykres na 

geografię, diagramy na biologię, obliczenia na matematykę! Na tych zajęciach zastosujesz kilka trików ze 

znanego pakietu Office do opracowywania fajnych dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych oraz 

prezentacji multimedialnych. Wykorzystujemy najnowszy pakiet MS Office 2019 oraz Office365!   

09.03.2019 godz. 8.30; 10.00 - Poznaj bazy danych  

Dane zgromadzone w telefonach, na portalach, w sekretariatach, sklepach i bankach, wszędzie 

przechowywane są w sposób uporządkowany za pomocą baz danych. Jak zorganizowane są bazy danych, w 

jaki sposób powinno się je projektować, jak za pomocą odpowiedniego języka z nich korzystać?  

16.03.2019 godz. 8.30; 10.00 - (Nie)Bezpieczna sieć - czy zabezpieczenia sieci WiFi można 

złamać? 

Na zajęciach skonfigurujemy własną zabezpieczoną sieć WiFi. Następnie za pomocą Kali Linux spróbujemy 

się do niej włamać w celu przetestowania zabezpieczeń.   

23.03.2019 godz. 8.30; 10.00 - Proste sposoby na tworzenie animacji  

Jak przerobić zdjęcia na Gifa ? Na zajęciach przedstawione zostaną narzędzia do tworzenia animacji.  

30.03.2019 godz. 8.30; 10.00 - Czy komputer może za nas robić różne rzeczy? Np. Czytać nam, czy 

rozwiązywać zadania z matematyki? 

Jak komputerowi dyktować, jak zrobić, aby przeczytał to, co jest na stronie internetowej, aż w końcu, jak 

sprawić, aby za nas rozwiązał równanie kwadratowe i narysował wykres? To wszystko na tych zajęciach.  

06.04.2019 godz. 8.30; 10.00 - Komputerowa korekcja zdjęć  

Jak ze starego zdjęcia wydobyć piękno, a może da się naprawić uszkodzone pamiątkowe fotografie szkolne 

albo rodzinne? Może nadać im blask czy kolor - można by tak marzyć i marzyć… Wszystko da się naprawić 

wykorzystując tablet graficzny, Internet i odpowiednie oprogramowanie.   

13.04.2019 godz. 8.30; 10.00 - Wkrętak, śrubka, młotek, RAM – napraw kompa sam   

Dlaczego nasz komputer przestał działać? Dlaczego pracuje tak głośno? Co zrobić żeby działał szybciej? Czym 

naprawiać i  jak sprawdzić elementy komputera – dowiesz się uczestnicząc w tych zajęciach.   
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27.04.2019 godz. 8.30; 10.00 - Programowanie – tworzenie gier  

Jeśli interesujesz się programowaniem i chciałbyś od podstaw w ciekawy sposób stworzyć własną grę to te 

zajęcia są dla Ciebie. Z wykorzystaniem programistycznego narzędzia Microsoft MakeCode poznasz także jak 

ciekawe aplikacje można utworzyć już po nauczeniu się kilku linii kodu.  

11.05.2019 godz. 8.30; 10.00 - Galerie internetowe, rysowanie w HTML  

Masz zbiory zdjęć?! Chcesz uatrakcyjnić stronę internetową?! Wykorzystując język html oraz css stworzysz 

interaktywną galerię internetową. Nauczysz się rysować rysunki w HTML-u.  

18.05.2019 godz. 8.30; 10.00 - Windows 10 bez tajemnic 

Sztuczki i triki pozwalające na lepszą oraz wydajniejszą pracę a także zarządzanie systemem.  

25.05.2019 godz. 8.30; 10.00 - Programowanie - twórcza aktywność  

Czy można programować i dobrze się bawić? Przyjdź i sprawdź. Niezależnie od twoich zainteresowań (gry, 

muzyka, sport, taniec itp.)  znajdziesz coś dla siebie. Na zajęciach nie tylko poznasz narzędzia do nauki 

programowania ale także zrozumiesz dlaczego warto to robić.  

01.06.2019 godz. 8.30; 10.00 - "Praca w przestrzeni 3D"  

Przekonaj się w jak prosty sposób możesz pracować wykorzystując programy do grafiki 3D. Brelok z Twoim 

imieniem, dom, budynek, czy stworzenie superbohatera nie będzie problemem.  

08.06.2019 godz. 8.30; 10.00 - Efekty specjalne w filmach  

Jak oni to zrobili, czyli o efektach specjalnych w filmach. Chcesz znaleźć się w Los Angeles, być supermanem - 

latać w powietrzu lub zwiedzić morskie głębiny a wszystko to bez wychodzenia z domu? Krótki przewodnik 

po filmowym fotomontażu. 
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