
INFORMATYKA  

W  VI  LO 



PRACOWNIE  KOMPUTEROWE 

 W naszej szkole znajdują się dwie  

w pełni wyposażone sale informatyczne.  

Odbywają się w nich lekcje informatyki  

i technologii informacyjnej.  

Zdarza się, że pracownie udostępniane są  

również do innych przedmiotów,  

np. języka angielskiego. 



PRACOWNIA  1  



PRACOWNIA  2 



http://www.vilo.bialystok.pl/


REKRUTACJA  VI  LO 
B – klasa informatyczna 

 

    Uczniowie klasy informatycznej realizują w zakresie rozszerzonym 

matematykę, informatykę i język angielski. Program informatyki rozszerzonej 

realizowany będzie od klasy drugiej w nowoczesnych pracowniach. Każdemu 

uczniowi zapewniamy dobre warunki do pracy, szybkie łącze do Internetu oraz 

dostępne dwa systemy operacyjne Windows i Linux.  

 



  

Tu można zdobyć wiedzę  

na temat tworzenia i obsługi 

programów oraz niezwykłych 

grafik. Wyspecjalizowana kadra 

najlepszych nauczycieli,  

z którymi można dobrze się 

porozumieć, stwarza nie tylko 

dobrą atmosferę, ale także 

rozwija inwencję twórczą. 

UCZNIOWIE  TEJ  KLASY  MÓWIĄ: 



http://www.e.vilo.bialystok.pl/


E-LEARNING 

 Jest to nauczanie z wykorzystaniem technik 

komputerowych i Internetu. Każdy uczeń ma 

założone konto i korzysta z przygotowanych na 

platformie materiałów oraz wysyła na nią wykonane 

zadania, rozwiązuje testy i uczestniczy w 

specjalnych lekcjach z pytaniami. Z platformy uczeń 

może korzystać w dowolnym miejscu i o dowolnej 

godzinie, byle posiadał komputer i Internet.  



 

http://www.e.vilo.bialystok.pl/
http://www.e.vilo.bialystok.pl/


UDZIAŁ 

W PROJEKTACH 



IT SZKOŁA 
Szkoła uczestniczy w programie IT Szkoła. 

www.it-szkola.edu.pl 

 

http://www.informatykaplus.edu.pl/
http://www.informatykaplus.edu.pl/
http://www.informatykaplus.edu.pl/


TALENTY  XXI  WIEKU 

Uczestniczymy w zajęciach organizowanych  

przez białostockie uczelnie wyższe m.in.:  

Wprowadzenie do programowania robotów mobilnych,  

Modelowanie 3D. 



TALENTY  XXI  WIEKU 

"Zajęcia na Politechnice Białostockiej dały szansę kilkunastu młodym i zdolnym 

ludziom na spróbowanie swoich sił w programowaniu robotów. Podczas nich 

wykorzystaliśmy praktycznie wiedzę nabytą w szkole na lekcjach informatyki  

i stworzyliśmy pojazd autonomiczny, poruszający się według ustalonych 

kryteriów. Zabawa i nauka pod okiem studentów była bardzo ciekawym  

i budującym doświadczeniem, a dla kilku osób przygoda z robotami nie 

skończyła się na warsztatach. Będą oni bowiem mogli dalej tworzyć w ramach 

przynależności do Koła Naukowego Mobilnych Systemów Inteligentnych." 

Mikołaj Wojciuk, klasa IIb 

 



TALENTY  XXI  WIEKU 

"W ramach tego projektu brałem udział w zajęciach wprowadzających do 

programowania robotów mobilnych. Podczas zajęć budowaliśmy  

i programowaliśmy robota Line Follow. Jest to robot, który ma za zadanie jazdy 

po czarnej linii. Na końcu zajęć każda drużyna wystawiła swojego robota do 

rywalizacji. Wygrywał ten zespół, którego Line Follow pokonał szybciej 

wyznaczony tor. Naszemu zespołowi z VI LO, udało się osiągnąć 2 miejsce 

przegrywając jedynie o 1 sekundę. Na zajęciach można było dużo się nauczyć, 

dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy i spędzić ciekawie czas." 

Mariusz Śliwowski, klasa IIa 



Modelowanie 3D to kolejne zajęcia w ramach projektu Talenty XXI wieku. 

Uczennice naszej szkoły: Ula z klasy IIb, Anita z klasy IIIa i Gabrysia r z klasy IIIb 

podczas nich nabyły niezbędne umiejętności w zakresie samodzielnego 

przygotowania modelu 3D (posługiwanie się podstawowymi narzędziami, 

budowanie brył, modyfikowanie brył), wizualizacji projektu, wykorzystania 

zewnętrznego narzędzia renderującego oraz komunikacji z innymi programami. 

Za pomocą programu Google SketchUp bez trudu utworzyły trójwymiarowe 

modele, które można użyć przy wizualizacji projektu własnego pokoju czy 

całego domu. 

TALENTY  XXI  WIEKU 



OLIMPIADY I KONKURSY  

INFORMATYCZNE: 

 W VI LO można sprawdzić się  

w Olimpiadzie Informatycznej,  

Olimpiadzie Innowacji Technicznych 

w wielu konkursach programistycznych,  

takich jak Potyczki Algorytmiczne, Podlaskim Turnieju  

w Programowaniu Zespołowym,  

w konkursach graficznych  

oraz w konkursach sprawdzających ogólną wiedzę 

informatyczną np. Bóbr. 



MAGIA ŚWIĄT – KONKURS GRAFICZNY 

Wśród ponad 1890 prac znalazły się prace Naszych uczniów. 

 
Prace nagrodzone w głosowaniu użytkowników IT Szkoła: 

 
 
 

Miejsce 1 

Łukasz Bondziński 

VI Liceum Ogólnokształcące, Warszawska 8 - 

Białystok 

Praca - 729 oddane głosy 

 

Miejsce 2 

Michał Siemieniako 

VI Liceum Ogólnokształcące, Warszawska 8 - 

Białystok 

Praca - 689 oddanych głosów 

 



KONKURS BOBRA 

Są to zawody typu konkursu matematycznego 

„Kangur” i mają na celu popularyzację 

posługiwania się technologią informatyczną. 

Konkurs jest realizowany co roku w listopadzie. 

Uczniowie, którzy biorą udział w tych zawodach 

mogą zaprezentować swoje umiejętności. 



KONKURS BOBRA 



ZAJĘCIA Z INFORMATYKI 

uczą 

bawią 









PRACE  UCZNIÓW 

 Poniżej prezentowane parce są wykonywane 

przez uczniów całej szkoły.  

Najczęściej wykorzystywanymi do tego 

programami są: Gimp, Corel, C++, Movie 

Maker, Sony Vegas, Audacity,  

Microsoft Office Power Point, Prezi  

oraz Bannershop GIF Animator .  



 GIMP 



 GIMP 



COREL DRAW 



COREL PHOTOPAINT 



COREL PHOTOPAINT 



COREL PHOTOPAINT 



PROGRAMOWANIE  W  C++ 
 Napisz program, który wczytuje dowolnie dużą ilość liczb całkowitych oznaczających temperaturę podczas kolejnych dni, a 

następnie  wypisuje długość najdłuższego okresu o temperaturze poniżej zera. Zero oznacza koniec ciągu. 

 Przykład: 

 dla ciągu 5 6 7 -2 -5 -3 2 6 7 -3 -2 0 odpowiedzią powinno być 3      |      dla ciągu 5 6 7 0 odpowiedzią powinno być 0 



GRY  
NAPISANE PRZEZ UCZNIÓW KLAS INFORMATYCZNYCH (PO I SEMESTRZE NAUKI) 

statki 

snake 



MICROSOFT  OFFICE  POWERPOINT 



BANNERSHOP GIF ANIMATOR 



BANNERSHOP GIF ANIMATOR 



BANNERSHOP GIF ANIMATOR 



BANNERSHOP GIF ANIMATOR 



SONY VEGAS I AUDACITY 

Nagrywamy spoty reklamowe i bajeczki  

oraz kręcimy teledyski i krótkie filmy. 

film/Czterej Pancerni - Prawdziwa Historia.flv




ZAPRASZAMY!!! 


