
 

 

Szkolenia w roku szkolnym 2022/2023 
 

W celu udziału w szkoleniach: 

• uczeń zakłada konto na platformie https://konkursy.oeiizk.edu.pl, 

• pobiera (w dziale Organizacja) i drukuje Kartę zgłoszenia na szkolenia, na której rodzice (opiekunowie 
prawni) wyrażają zgodę na udział w szkoleniach na platformie, 

• oświadczenie jest poświadczane przez szkołę, 

• uczeń wysyła skan zgłoszenia za pomocą formularza na platformie konkursowej (w dziale Organizacja). 

Uwaga! Dostęp do szkolenia będzie możliwy po zatwierdzeniu przesłanej Karty zgłoszenia. 

Zapisy na szkolenia odbywają się poprzez wejście do danego szkolenia. Startujemy 15 września samouczkiem 
Pierwsze kroki w Pythonie i 29 września z pozostałymi szkoleniami. Podczas szkoleń pracujemy w języku Python 
na platformie Moodle. Szkolenia mają charakter zdalny i są podzielone na bloki. Dostęp do kolejnych części 
szkolenia (bloki 2-4) możliwy jest po uzyskaniu co wymaganej liczby punktów z poprzedniego bloku. Po 
ukończeniu każdego ze szkoleń uczeń otrzymuje imienny dyplom, który może pobrać z platformy 
i wydrukować. Szkolenia prowadzone są pod opieką nauczycieli konsultantów OEIiZK. 

Samouczek dla początkujących 

• Pierwsze kroki w Pythonie (od 15 września do 23 czerwca) 

Szkolenie wprowadzające do rozwiązywania zadań grafiki żółwia w Pythonie. Uczeń poznaje podstawowe 
polecenia języka, w szczególności te, związane z grafiką żółwia. Uczy się tworzyć motywy graficzne 
z wykorzystaniem instrukcji iteracji, definiować funkcje bez parametru i z parametrem.  

Szkolenia dla zainteresowanych algorytmiką i programowaniem 

• Szkolenie: Grafika żółwia w Pythonie (rozpoczyna się 29 września, kończy 27 października) 

Podczas szkolenia uczniowie będą rozwiązywać zadania grafiki żółwia. Będzie okazja, by doskonalić 
umiejętność stosowania instrukcji iteracji, definiowania funkcji oraz innych konstrukcji języka. Poznamy 
też rekurencję. 

Uwaga! W szkoleniu obowiązują terminy zaliczeń poszczególnych bloków – szczegóły w szkoleniu. 

• Samouczek: Obliczenia i algorytmy (od 29 września do 23 czerwca) 

Zadania obejmują definiowanie funkcji obliczeniowych, przetwarzanie napisów i działania na listach 
jednopoziomowych. Podczas szkolenia uczniowie zapoznają się z wybranymi algorytmami. Będą 
doskonalić umiejętność programowania. 

• Samouczek: W głąb algorytmiki (od 29 września do 23 czerwca) 

Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności definiowania funkcji obliczeniowych, przetwarzających 
napisy i listy. Obok list jednopoziomowych, będą też listy zagnieżdżone. Będzie też okazja do poznania 
dalszych algorytmów i podobnie jak w poprzednich szkoleniach rozwiązywania zadań algorytmicznych. 

Zapraszamy uczniów na szkolenia i życzymy powodzenia! 


