
Ogłoszenie wyników konkursów organizowanych przez Instytut Informatyki i Mechatroniki: 

V edycji konkursu moja strona WWW – pt. ”Przestrzeń wokół mnie” 

VIII edycji konkursu –. ”Pomoce naukowe” 

17 kwietnia godz. 13.00 sala K2 budynek K 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników naszych konkursów. Doceniamy pracę jaką uczniowie, 

zarówno nagrodzeni jak i nienagrodzeni, włożyli w przygotowanie prac. 

Podziękowania dla opiekunów prac, za zaangażowanie i poświęcony czas, również dla dyrekcji szkół,  za 

umożliwienie uczniom wzięcie udziału w naszych konkursach.  

 

W konkursach, chęć uczestnictwa zgłosiło 297 uczniów z 210 pracami – prace mogły być wykonane indywidualnie, bądź w 

dwuosobowych zespołach. 

Tegoroczne tematy: 

Pomoce naukowe: 

1. Opracowanie – dowolny temat – pomocy e-learning    

2. Pomoc do nauki algorytmów wykorzystywanych przy programowaniu 

3. Jak ważna jest porowatość chrząstki w stawie i porowatość samosmarującego łożyska w smarowaniu tych łożysk-pomoc do nauki 

4. Temat dowolny 

Trzeci temat nie znalazł uznania, nikt nie podjął wyzwania. Największym powodzeniem cieszył się oczywiście temat 4. 

Przestrzeń wokół mnie: 

1. „Czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma sens?- jak ja to postrzegam, jak wygląda to w mojej okolicy” 

2.  „Czy wyobrażamy sobie życie bez robotyki- jaki to ma wpływ na nas” 

3.  „Pojazdy przyszłości, czyli jak widzę rozwiązanie komunikacji miejskiej” 

4. „Architektura krajobrazu –cudy mojej okolicy” 

5. Temat dowolny związany z mechatroniką, architekturą bądź informatyką 
Wszystkie tematy cieszyły się powodzeniem 

Nie wszyscy zgłoszeni uczestnicy wzięli udział w konkursie. 

Ostatecznie 154 uczestników przysłało 112 prac. 32 opiekunów zaangażowało się w pracę z uczniami. 

Pomoce naukowe zgłoszeń przysłanych 

osób 122 76 

prac 89 55 

opiekunów   16 

miast   8 

szkół   15 

Uczniowie wraz z opiekunami powoli zbierają się na sali: 

  

Przestrzeń wokół mnie zgłoszeń przysłanych 

osób 162 78 

prac 121 57 

opiekunów   29 

miast   16 

szkół   28 



  

  

  

Przed ogłoszeniem wyników, kilka słów o uczelni i Wydziale Technologicznym, którego częścią jest Instytut Informatyki i 

Mechatroniki, wygłosił dr Zbigniew Gralak. 

 



Wyboru nagrodzonych prac dokonała komisja w składzie: 

Przewodniczący jury – Dyrektor Instytutu Informatyki i Mechatroniki dr Piotr Kotlarz 

Członkowie jury: 

1. adiunkt dr Zbigniew Gralak 

2. dr inż. Maciej Piechowiak 

3. mgr inż. Hanna Tużylak 

Przewidziane były nagrody za zajęcie I i II miejsca w każdym konkursie. Ponieważ więcej prac zasługiwało na uwagę, postanowiliśmy dodatkowo kilka osób 

wyróżnić 

Nadszedł, niecierpliwie oczekiwany, moment oficjalnego ogłoszenia wyników. 

Wyniki ogłosił, oraz wręczył nagrody dr Zbigniew Gralak. 

 

 

Pod tytułem pracy adres dostępu do nagrodzonej pracy 

nagroda Uczestnik Nazwa szkoły Miasto Tytuł pracy Opiekun 

I miejsce Mateusz Buliński  Zespół Szkół Elektronicznych Bydgoszcz 

AutoCAD dla każdego 

http://www.iis.wsg.byd.pl/prace

/pomoce_naukowe/1_I%20miej

sce%20Bulinski%20Mateusz/ 

Jolanta Torzecka 

II miejsce Krzysztof Warda  Zespół Szkół Elektronicznych Bydgoszcz 

Linux na słaby komputer 

http://www.iis.wsg.byd.pl/prace

/pomoce_naukowe/2_II%20mie

jsce%20Warda%20Krzysztof/ 

Jolanta Torzecka 

wyróżnienie 
Mateusz 

Gostański 

Zespół Szkół Mechanicznych, 

Elektrycznych i 

Elektronicznych 

Toruń 

Kurs obsługi Internetu dla 

seniorów 

http://www.iis.wsg.byd.pl/prace

/pomoce_naukowe/wyroznienie

_Gostanski%20Mateusz/ 

Karina Czarkowska 

wyróżnienie 
Karolina 

Jakubowska 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. 

Kazimierza Jagiellończyka  

Łasin 

Gra edukacyjna 

http://www.iis.wsg.byd.pl/prace

/pomoce_naukowe/wyroznienie

_Jakubowska%20Karolina/ 

Zbigniew Barański 

wyróżnienie Marcin Gwóźdź 

2 Liceum Ogólnokształcące 

im.Mikołaja Kopernika w 

Bydgoszczy 

Bydgoszcz 

Elektroniczna pomoc z 

matematyki - funkcja 

kwadratowa 

http://www.iis.wsg.byd.pl/prace

/pomoce_naukowe/wyroznienie

_Gwozdz%20Marcin/ 

Krzysztof 

Kośmiński 

wyróżnienie 
Magdalena 

Wiśniewska 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących w 

Inowrocławiu 

Inowrocław 

Ciało człowieka 

http://www.iis.wsg.byd.pl/prace

/pomoce_naukowe/wyroznienie

_Wisniewska%20Magdalena/ne

wPackage/ 

Justyna Rogalska 

wyróżnienie 
Patrycja 

Marcinkowska 

Zespół Szkół im. Stanisława 

Staszica 
Piła 

Up and down- czyli hip hop w 

pigułce 

http://www.iis.wsg.byd.pl/prace

/pomoce_naukowe/wyroznienie

_Marcinkowska%20Patrycja/wy

roznienie_Marcinkowska%20Pat

rycja/ 

Anna Stróżyńska 



Lista nagrodzonych: 

Przestrzeń wokół mnie 

nagroda Uczestnik Nazwa szkoły Miasto Tytuł pracy Opiekun 

I miejsce 
 Paweł Marcin 

Chojnacki 

Zespół Szkół Mechanicznych, 

Elektrycznych i 

Elektronicznych 

Toruń 

Czy wykorzystywanie 

odnawialnych źródeł energii ma 

sens? 

http://www.iis.wsg.byd.pl/prace

/przestrzen_wokol_mnie/1_i_mi

ejsce_chojnacki_pawel/Odnawia

lne_zroda_energii/Strona_gown

a.html 

 

Karina Czarkowska 

II miejsce  Pawlak Tomasz Zespół Szkół Elektronicznych Bydgoszcz 

 „Czy wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii ma 

sens?  

http://www.iis.wsg.byd.pl/prace

/przestrzen_wokol_mnie/2_ii_m

iejsce_pawlak_tomasz/Strona%2

0Internetowa%20-

%20Odnawialne%20Zr%C3%B3dl

a%20Energii/Do%20otworzenia

%20lokalnie%20%28na%20konk

urs%29/ 

Jolanta Torzecka 

wyróżnienie Anna Jankowska 
V Liceum Ogólnokształcące 

im. Jana Pawła II w Toruniu 
Toruń  

Mój Toruń. Moja przestrzeń 

http://www.iis.wsg.byd.pl/prace

/przestrzen_wokol_mnie/wyroz

nienie_jankowska_anna/ 

Katarzyna Rybicka 

Henryk 

Łangowski 

wyróżnienie 

Katarzyna 

Ziółkowska 

Liceum Ogólnokształcące w 

Zespole Szkół im. Prymasa 

Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w 

Dobrzejewicach 

Dobrzejewice 

Pojazdy przyszłości, czyli jak 

widzę rozwiązanie komunikacji 

miejskiej. 

http://www.iis.wsg.byd.pl/prace

/przestrzen_wokol_mnie/wyroz

nienie_langowski_ziolkowska_ko

nkurs_%27_komunikacja_przysz

%C5%82o%C5%9Bci%27/ 

Ewelina Kuczyńska 

wyróżnienie Łukasz Ogan 
Liceum Ogólnokształcące im. 

Mikołaja Kopernika 
Nowe 

Czy wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii ma 

sens?  

http://www.iis.wsg.byd.pl/prace

/przestrzen_wokol_mnie/wyroz

nienie_ogan_lukasz/HTML/ 

Stanisław Grzonka 

wyróżnienie 
 Ewelina 

Szczepańska 

Zespół Szkół nr4 – IV Liceum 

Ogólnokształcące   we 

Włocławku 

Włocławek 

 Architektura krajobrazu-cuda 

mojej okolicy 

http://www.iis.wsg.byd.pl/prace

/przestrzen_wokol_mnie/wyroz

nienie_szczepanska_ewelina/str

ona/ 

Zofia Jędrzejewska 

W czwartek, 19 kwietnia, nagrodzone prace zostały przedstawione na Targach Edukacyjnych-budynek Łuczniczki  

Po rozdaniu nagród poprosiliśmy nagrodzonych o zaprezentowanie swoich prac. 



  

  

Publiczność z zainteresowaniem oglądała przedstawiane prace 

 

  



adiunkt dr Zbigniew Gralak 

 


