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jest nam niezmiernie miło, że że DCEM
zaufało nam i wspólnie możemy
przyczynić się do poszerzenia praktycznej
wiedzy uczniów w zakresie informatyki i
programowania. Zajęcia oprócz wiedzy
teoretycznej i praktycznej z zakresu
szeroko rozumianej informatyki,
wspierają także umiejętności pracy w
zespole. Bardzo jest to promowane w
lidze SGA.

Drodzy Rodzice, 

Za nami dwa miesiące pracy uczniów.
Poniżej chcielibyśmy przedstawić próbkę
tego, co zostało zrealizowane podczas
zajęć. Dołączamy krótkie filmiki, aby
ułatwić rozmowy z dziećmi. Z pewnością
opowiedzą Państwu znacznie więcej.



 Od początku września zajęcia odbywają się
w 5 grupach, każda z nich liczy do 12 osób 

(zgodnie z regulaminem Ligi).

4 klasa - dwie grupy;
5 klasa;
6 klasa;
7 i 8 klasa - grupy łączone.

Zajęcia prowadzi
Pani Dominika. 



18.09.2022 roku wystartował pierwszy sezon
Robotycznej Ligi Mistrzów SGA. Będzie ona
trwać do 18.12.2022 r.

Robotyczna Liga Mistrzów SGA to
ogólnopolskie zawody dla wszystkich
uczestników SGA. Uczestnicy tworzą drużynę ze
swojej grupy zajęciowej. Może ona liczyć
maksymalnie 12 zawodników. 



Przedstawienie drużyny (20% wyniku do
nagrody Championa)
Innowacyjny projekt (40% wyniku do
nagrody Championa)
Zadania praktyczne (40% wyniku do nagrody
Championa)

Zespoły będą mogły zdobyć punkty 
w 3 kategoriach: 

 



Drużyna podczas trwania sezonu będzie
wykonywać różne zadania praktyczne.
Wykonane zadanie drużyna przesyła w postaci
filmu na YouTube, a następnie wysyła
zgłoszenie wykonania zadania. Po akceptacji
zgłoszenia drużyna otrzymuje punkty w
zależności od szybkości wykonania zadania
(zdobytych punktów) oraz szybkości wysłania
zgłoszenia. 

Więcej o Robotycznej
Lidze Mistrzów SGA tutaj

https://docs.google.com/document/d/1yOOdbhBvCVe1FH_VwN0zb-52CWDiFLLWqJRJv0fSGIU/edit?fbclid=IwAR3TcAx4sXh-x8HcnVtXeqA66bk2_CRzGl_UNLKRggCWWhS3rcC_SJIoh00


Robotyczna Essa - Grzegorz, Robert, Ignacy,
Kalina, Filip, Lars, Grzegorz, Amelia, Maja, Leon

Wszystkie grupy zajęciowe zostały zapoznane z
zasadami i regulaminem Robotycznej Ligi
Mistrzów. Pięć drużyn postanowiło wziąć udział
w zawodach i dokonało rejestracji. Poniżej
zgłoszone drużyny:

Są 11/10 Ale... - Franciszek, Karolina, Monika,
Deniz, Martyna, Marianna, Szymon, Anastasia,
Igor, Iga, Dominik

JellyCopter -  Jan, Krzysztof, Nina, Maja, Deniz,
Olaf, Nina, Nadia, Marianna, Paweł, Petra

Wielkie Muski - Jakub, Łucja, Filip, Anita, Lena,
Franciszek, Sara, Michał, Jerzy, Alicja, Mikołaj,
Witold, Laura

hakerzy.π - Remigiusz, Aleksandra, Laura,
Eunika, Karol, Michał, Albert, Amelia, Maciej



Każda z drużyn dostała do wykonania już 3
zadania. Wszystkie zespoły wykonały już
pierwsze zadanie - Galaktyczny Transport I,
które polegało na przetransportowaniu
klocków z bazy A do bazy B w jak
najkrótszym czasie.

Drugie zadanie - Nakarm Rybki I polega na
przetransportowaniu do każdego z akwariów
po dwa smakołyki. Drużyna Wielkie Muski
wykonała już drugie zadanie.

Robotyczna Liga Mistrzów 
w DCEM

Trzecie zadanie - Robotopisarz I polega na
zrobieniu robotem śladu/kreski/linii długości
przynajmniej 1cm na każdej z kartek, a
następnie wróceniu do bazy. 



Poniżej filmiki z przejazdów wykonanego zadania 1:

JellyCopter - zadanie wykonane w 21 sekund

Są 11/10 Ale... - zadanie wykonane w 22 sekundy

hakerzy.π - zadanie wykonane w 23 sekundy

https://www.youtube.com/shorts/ADlSPf8l7sU
https://www.youtube.com/watch?v=l_KQiVZ89k0
https://www.youtube.com/watch?v=UeqkV0HYJes


Wielkie Muski - zadanie wykonane w 31 sekund

Robotyczna Essa - zadanie wykonane w 50 sekund

https://www.youtube.com/watch?v=ka4mAGKjxgk&list=PLmTxmkyCL-uMF3_GAwHUS2ZAp0KsfSA2w
https://www.youtube.com/watch?v=Munu8Io79QI&list=PLmTxmkyCL-uMwwp3S27Al56LGHYPg6vhS


Filmik z wykonanego 2 zadania

Wielkie Muski - zadanie wykonane w 18 sekund

https://www.youtube.com/watch?v=pupcR5w_A5M


Każda grupa dokonała też podziału pracy na
cały okres ligi mistrzów z rozpisanymi
zadaniami dodatkowymi do wykonania jak
prezentacja drużyny i przygotowanie projektu
badawczego.



Poza udziałem w Robotycznej Lidze Mistrzów
uczniowie będą realizować język HTML. Grupy
zostały już wprowadzone w podstawy tego
zagadnienia. 



Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej oraz mediów społecznościowych.

https://www.youtube.com/channel/UCWB4HUg
NHyep4qmHa-n1abw 

https://www.instagram.com/spice_gears_academy/ 

 https://www.facebook.com/SpiceGearsAcademy 

 https://sgacademy.pl/ 
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