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NA NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI

 

1 TURA WYSTĄPIEŃ: 

A.  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 
2D;PRZEMIERZAJĄC PRZESTRZEŃ
- ciekawa grafika 

B.  ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 

Brak komentarzy 

C. ZESPÓŁ SZKÓŁ 
TESTER - APLIKACJA DO PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW

- użyteczny program tworzony w c++

E. ZESPÓŁ SZKOŁ ŁĄCZNOŚCI 
KAROLINA FELUŚ CRONLINE.PL, CZYLI DZIENNIK ELEKTRONICZNY DLA KOŚCIOŁÓW

- zastanawiam się czy będzie zgoda na moduł "składka"

- zakrystie bliskie memu sercu

G. ZESPÓŁ SZKOŁ ŁĄCZNOŚCI 
LANCEIT.PL - SIEĆ LOKALNEGO OUTSOURCING
- innowacja, skalowalność

- innowacyjny projekt. Myślę, że rozwinie

kontakty 

- świetny pomysł, wykonanie i potencjał

- świetny pomysł, dobre technologie, skalowalność z definicji

- OPINIE GŁOSUJĄCYCH  

NA NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 BOCHNIA TOMASZ DĘBOSZ GRAFIKA 
2D;PRZEMIERZAJĄC PRZESTRZEŃ 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 BOCHNIA SZYMON CAŁKA - SIMPLE TCP CHAT

ZESPÓŁ SZKÓŁ DOBCZYCE DOMINIK NOWAK, JAKUB KUTRZEBA 
APLIKACJA DO PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW 

użyteczny program tworzony w c++ 

ZESPÓŁ SZKOŁ ŁĄCZNOŚCI KRAKÓW JAKUB HAJTO, MARCIN KLIMEK, 
KAROLINA FELUŚ CRONLINE.PL, CZYLI DZIENNIK ELEKTRONICZNY DLA KOŚCIOŁÓW

zastanawiam się czy będzie zgoda na moduł "składka" 

zakrystie bliskie memu sercu 

ZESPÓŁ SZKOŁ ŁĄCZNOŚCI KRAKÓW JAKUB HAJTO, KAROLINA FELUŚ 
SIEĆ LOKALNEGO OUTSOURCING-U 

innowacja, skalowalność 

jny projekt. Myślę, że rozwinie wiele problemów/ Wspiera sąsiedzkie 

tny pomysł, wykonanie i potencjał 

świetny pomysł, dobre technologie, skalowalność z definicji 

TOMASZ DĘBOSZ GRAFIKA 

SIMPLE TCP CHAT 

DOMINIK NOWAK, JAKUB KUTRZEBA  

JAKUB HAJTO, MARCIN KLIMEK, 
KAROLINA FELUŚ CRONLINE.PL, CZYLI DZIENNIK ELEKTRONICZNY DLA KOŚCIOŁÓW 

JAKUB HAJTO, KAROLINA FELUŚ 

wiele problemów/ Wspiera sąsiedzkie 



- ciekawy pomysł integrujący lokalną społeczność 

 

H. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI KRAKÓW GABRIEL HOFER BEAM 

- ładna grafa 

- projekt ma bardzo duży potencjał 

- posiada duży potencjał na rynku gier za innowacyjność 

- projekt wydaje mi się rozbudowany. Podobała mi się technologia wykonania oraz sama 

prezentacja 

- ciekawa prezentacja, dobrze wykonany projekt, dobry pomysł - ukończony! 

- bardzo ciekawa mechanika gry, nowatorski pomysł, ciekawe wykorzystanie silnika 

Unreal Engine 4 

- bardzo ciekawa prezentacja, niezwykłego i bardzo dobrze rozwiniętego projektu. Gra 

komputerowa to niezwykle obiecujący projekt. 

I. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W KRAKOWIE JACEK PACIOREK, PATRYK CIEPIELA 
SHOPPING COMPANION 

- ciekawy pomysł przeznaczony dla dużej grupy odbiorców, łatwy i praktyczny w obsłudze 

- możliwość praktycznego zastosowania. Rozwiązanie problemu konsultacji wielu osób 

robiących zakupy 

- świetna prezentacja i ciekawie przedstawione 

- filmik 

- prosta innowacyjna aplikacja. Możliwe dalsza rozbudowa projektu 

- spodobała mi się prezentowana aplikacja. Poza tym prezenter mówił głośno i wyraźnie 

co znacznie zachęciło mnie do zagłosowania na ich pracę 

- projekt nastawiony na rozwój 

- duże możliwości rozwoju, dobry, nowoczesny wygląd, porządna prezentacja 



- spodobał mi się pomysł, filmik promujący i jakość prezentacji; na plus można policzyć 

wybór produktów z istniejącej bazy

K. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECH
DAWID KOTLARZ, KRZYSZTOF PYTEL SYMULATOR SYSTEMU MIKROPROCESOROWEGO
- wkład intelektualny 

- walor dydaktyczny. Niskopoziomowe programowanie trochę zapomniane dzisiaj

 

2 TURA WYSTĄPIEŃ:

        M. ZESPÓŁ SZKÓŁ 

- ?             (to cytat!) 

- ponieważ jest najbardziej skalowalny i praktyczny. Posiada najwięcej możliwości nie 

tylko rozwoju jak również praktycznych zastosowań. Jest mobilny, praktyczny i 

fizyczny 

- jest to jedyny hardware na konkursie. Posiada możliwość integracji z otocze

oraz posiada możliwość praktycznego zastosowania

 

       N. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO

PIOTR SZCZYGIEŁ NEW LAND 
 
- widoczny wkład pracy. Nie silił się na "lans"

- trudność w programowaniu nowego silnika została pokonana, gra dopr

ładnymi grafikami i dźwiękiem

       O.   ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO
JELEŃ, ŁUKASZ JELEŃ ORTOMANIAK

- gra dopracowana, przydatna, edukacyjna, same p

- bradzo dużo pracy. Praktyczne zastosowanie

spodobał mi się pomysł, filmik promujący i jakość prezentacji; na plus można policzyć 

wybór produktów z istniejącej bazy 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W
DAWID KOTLARZ, KRZYSZTOF PYTEL SYMULATOR SYSTEMU MIKROPROCESOROWEGO

 

walor dydaktyczny. Niskopoziomowe programowanie trochę zapomniane dzisiaj

TURA WYSTĄPIEŃ: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NIEPOŁOMICE JAN JARACZ, PAWEŁ TOMASZEK ROBOCAR

ponieważ jest najbardziej skalowalny i praktyczny. Posiada najwięcej możliwości nie 

tylko rozwoju jak również praktycznych zastosowań. Jest mobilny, praktyczny i 

jest to jedyny hardware na konkursie. Posiada możliwość integracji z otocze

oraz posiada możliwość praktycznego zastosowania 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH NOWY SĄCZ

PIOTR SZCZYGIEŁ NEW LAND - GRA RPG 

widoczny wkład pracy. Nie silił się na "lans" 

trudność w programowaniu nowego silnika została pokonana, gra dopr

więkiem 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH NOWY SĄCZ
ŁUKASZ JELEŃ ORTOMANIAK 

gra dopracowana, przydatna, edukacyjna, same plusy 

bradzo dużo pracy. Praktyczne zastosowanie 

spodobał mi się pomysł, filmik promujący i jakość prezentacji; na plus można policzyć 

H W LIMANOWEJ 
DAWID KOTLARZ, KRZYSZTOF PYTEL SYMULATOR SYSTEMU MIKROPROCESOROWEGO 

walor dydaktyczny. Niskopoziomowe programowanie trochę zapomniane dzisiaj 

JAN JARACZ, PAWEŁ TOMASZEK ROBOCAR 

ponieważ jest najbardziej skalowalny i praktyczny. Posiada najwięcej możliwości nie 

tylko rozwoju jak również praktycznych zastosowań. Jest mobilny, praktyczny i 

jest to jedyny hardware na konkursie. Posiada możliwość integracji z otoczeniem 

NOWY SĄCZ  

trudność w programowaniu nowego silnika została pokonana, gra dopracowana z 

NOWY SĄCZ ADRIAN  



- rzetelność, kompleksowość, dbałość o szczegóły, czytelność 

 

       P. ZESPÓŁ SZKOŁ NR 1 NOWY TARG SEBASTIAN KUSKA; KAMIL CHOWANIEC; 
PIOTR JANCZY PRZYPADKI SOKOLIKA 

Brak komentarzy 

 

    S. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W SKAWINIE PIOTR MADEJ 
GRA KOMPUTEROWA "MURDERSHADOW" 

- solidny projekt z perspektywy na przyszłość. Dopracowany i ciekawy 

- merytorycznie poprawnie przeprowadzona prezentacja. Uczestnik konkursu przemyślanie i 

bez problemu odpowiadał na zadane pytania. Projekt przemyślany z perspektywą 

przyszłościową 

- najbardziej rozbudowany projekt, ładnie zaprezentowany 

- najciekawszy projekt, dużo włożonej pracy, poświęcenia i zaawansowana technologicznie 

- zaimponował mi swoim performance 

- bardzo rozbudowany projekt, wygląda ciekawie, ludzie w to grają, multiplayer 

- nowe technologie, praca w zespole 

- projekt ciekawy, wymagający dużej pracy 

- very good idea for free time 

- projekt w tym momencie już uruchomiony, posiada grono użytkowników oraz duże 

możliwości dalszego rozwoju 

- bardzo ambitne podejście i wykonanie własnoręcznie wykonane grafiki, modele, kod. Gra 

się prężnie rozwija. Rozmach i profesjonalizm zasługuje na docenienie 

- najbardziej dopracowany projekt 



- proste, chwytliwe, przyciąga użytkowników, buduje społeczność. Tylko na czym zarabiać 

kasę? :) 

 

   T. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO - MECHANICZNYCH W TARNOWIE MARCIN KULA 
APLIKACJE WYKONANE W TECHNOLOGI J2EE: EDYTOR GRAFIKI, EDYTOR STRON WWW, 
OBSŁUGA MYSQ 

- ciekawa praca 

- ciekawy edytor grafiki 

 


