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	 Zapraszamy	 Państwa	 do	 współpracy	 z	 Wydziałem	 Inżynierii	 Produkcji	 i	 Logistyki	 Politechniki	 Opolskiej.	 
Specjalnie	dla	Państwa	przygotowany	zestaw	warsztatów.	Zajęcia	te	są	doskonałym	połączeniem	nauki	i	zabawy.	
W	ciekawy	i	przystępny	sposób	prezentują	zagadnienia	inżynierskie.	Uczniowie	poprzez	integrację,	wspólne	osią-
ganie	celów	oraz	twórcze	rozwiązywanie	problemów	rozwijają	swoją	kreatywność	i	umiejętność	pracy	w	zespole.	

Dzień dobry

Zachęcamy	do	kontaktu	w	celu	organizacji	warsztatów:

dr	inż.	Dominika	Jagoda-Sobalak,
prodziekan	ds.	organizacyjnych

tel.:	660-	675-767

e-mail:	d.jagoda-sobalak@po.edu.pl

Zespół	ds.	promocji	WIPIL



Czas trwania: 
90	minut

Liczba uczestników:  
13	(2-3	osoby	na	grupę) 

 
Prowadzący:
SKN	LogPoint

 
Politechnika	Opolska

Gra: Akcje - negocjacje
Celem	 gry	 jest	 zintegrowanie	 uczestników	 warsztatów	 oraz	 zapoznanie	 ich	 z	 kluczowymi	 elementami	 łańcucha	 
dostaw	oraz	podstawami	logistyki.	Co	więcej	aktywność	ma	na	celu	rozwijanie	umiejętności	negocjacyjnych	należą-
cych	do	kluczowych	umiejętności	jakimi	powinien	wykazywać	się	dobry	logistyk.	

Opis sytuacyjny
Dysponujesz	sumą	pieniędzy	ustaloną	przez	prowadzącego,	dzięki	której	jesteś	w	stanie	wykupić	dostępne	akcje.	
Akcje	te	dotyczą	tematów	logistycznych,	a	ich	wartość	zależy	od	twoich	umiejętności	negocjacyjnych.	Gdy	już	uda	
ci	się	wylicytować	konkretny	temat	starasz	się	stworzyć	innowację,	która	do	niego	nawiązuje.	W	kolejnym	etapie	
musisz	wykazać	się	siłą	perswazji,	tak	aby	pozostałe	grupy	chciały	zainwestować	w	Twój	pomysł.	Czas	na	zamianę	
ról	–	teraz	to	ty	jesteś	inwestorem!	Twoim	zadaniem	będzie	rozlokowanie	pozostałej	sumy	w	pomysły	innych	uczest-
ników.	Wygrywa	grupa	z	najlepszym	wynikiem	finansowym.



Gra Piwna
Celem	gry	jest	przede	wszystkim	aktywizacja	uczestników	warsztatów	do	logicznego	myślenia.	Kluczowymi	celami	
gry	jest	optymalizacja	zamówień	oraz	gospodarki	magazynowej	w	celu	wygenerowania	jak	najniższych	kosztów.	
Gra	zaznajamia	uczestników	z	pojęciem	„efekty	byczego	bicza”.	Rozgrywka	uświadamia	jakie	znaczenie	mają	
wszystkie	te	elementy	w	kontekście	sprawnego	funkcjonowania	firmy.	Gra	pokazuje	konsekwencje	podejmowanych	
decyzji,	jak	te	podejmowane	w	ramach	jednego	zamówienia	mogą	destabilizować	pracę	całej	jednostki.	

Czas trwania: 
60	minut,	90	minut

Liczba uczestników:  
Nieograniczona

(możliwość	podziału	na	grupy)
 

Prowadzący:
SKN	LogPoint

  
Politechnika	Opolska

Opis sytuacyjny
Uczestnicy	 gry	 wcielają	 się	 w	 właścicieli	 małego	 lokalnego	 baru,	 w	 którym	 głównym	 trunkiem	 jest	 piwo.	 
Do	dyspozycji	dostają	arkusz,	na	którym	rozpisują	swoje	działania	w	obszarze	prowadzonej	gry.	Uczestnicy	sta-
wiani	są	przed	kilkunastotygodniowym	scenariuszem	dotyczącym	zamówień,	gospodarki	zapasami	oraz	obliczaniu	
prostych	kosztów.	



Czas trwania: 
90	minut

Liczba uczestników:  
13	(2-3	osoby	na	grupę) 

 
Prowadzący:

dr	hab.	inż.	Anna	Hnydiuk-Stefan, 
dr	inż.	Aleksandra	Otawa

Katedra	Inżynierii	Bezpieczeństwa	 
i	Systemów	Technicznych

Politechnika	Opolska

Znaczenie kreatywnego myślenia dla 
innowacyjnego rozwiązania
Gra	na	temat	poszukiwania	i	wyboru	innowacyjnych	rozwiązań.	Gra	rozwija	kreatywne	myślenie	i	umiejętność	pra-
cy	zespołowej,	pokazuje	jak	ważny	jest	etap	testowania	innowacyjnych	rozwiązań	oraz	uczy	podejścia	do	ryzyka	
podczas	podejmowania	decyzji	dotyczących	wdrażania	innowacji.

Opis warsztatów
Zadaniem	 zespołów	 będzie	 opracowanie	 przy	 pomocy	 wyznaczonego	 sprzętu	 takiego	 rozwiązania,	 które	 
umożliwi	bezpieczny	rzut	jajkiem	w	dal.	

Główne zagadnienia
Testowanie	 innowacyjnych	rozwiązań,	wdrażanie	 innowacji,	kreowanie	pomysłów,	burza	mózgów,	zarządzanie	
ryzykiem.



Czas trwania: 
60	minut

Liczba uczestników:  
15
 

Prowadzący:
Studenckie	Koło	Naukowe	Żubr

Politechnika	Opolska

Bomba niewybuchowa czyli witaminowa

Jedzenie	 jest	 źródłem	 wielu	 cennych,	 ale	 także	 niezdrowych	 składników.	 Owoce	 i	 warzywa,	 jak	 widomo,	 są 
bogactwem	witamin	i	składników	mineralnych.	Okazuje	się	jednak,	że	komponując	je	odpowiednio	w	pyszne	soki	
czy	koktajle	można	uzyskać	dodatkowe	właściwości.	Czy	jednak	wiecie,	że	można	wyczarować	soki,	które	popra-
wią	stan	i	koloryt	skóry,	pomogą	w	usunięciu	toksyn	z	organizmu	czy	zniwelują	bóle	głowy?	To	tylko	początek	listy	
ich	nadzwyczajnych	możliwości.		

Poznaj	zatem,	razem	z	nami,	te	witaminowe	bomby!	

Opis warsztatów
Zajęcia	odbywać	się	będą	w	laboratorium	gastronomicznym.	Uczniowie	początkowo	zostaną	zapoznani	z	właści-
wościami	wybranych	warzyw	i	owoców	(sezonowych).	Następnie	uczestnicy	dzieleni	będą	na	grupy	3-5	osobowe,	
których	zadaniem	będzie	przygotowanie		soków/koktajli	o	konkretnych	zadanych	właściwościach	np.	poprawia-
jące	stan	skóry	czy	detoksykujące	itd.	Dopuszczalne	też	będzie	stworzenie	własnej	kompozycji	z	uzasadnieniem 
wyboru.	 Następnie	 każda	 grupa	 omówi	 właściwości	 wytworzonego	 produktu	 z	 możliwością	 degustacji	 przez 
wszystkich	uczestników.	Na	koniec	wspólnie	omówione	zostaną	walory	smakowe	z	ewentualną	propozycją	zmiany	
składu	soków/koktajli.	

Główne zagadnienia
Żywność,	żywienie,	owoce,	warzywa,	soki,	witaminy,	składniki	mineralne,	zdrowie.	

Poznaj	właściwości	znanych	i	nieznanych	owoców	i	warzyw,	komponując	pyszne	soki!

„…Nie	ma	bardziej	szczerej	miłości	niż	miłości	do	jedzenia…”
	 	 	 	 	 	 	 	 -	George	Bernard	Shaw



Czas trwania: 
60	minut	(2	rozgrywki)

Liczba uczestników:  
15	-	20 

 
Prowadzący:

Studenckie	Koło	Naukowe	Żubr

Politechnika	Opolska

Turniej wiedzy żywieniowej KALORMANIA
Sprawdź swoją wiedzę żywieniową biorąc udział w turnieju!

Żywność	to	każdy	produkt	przetworzony,	częściowo	przetworzony	lub	nieprzetworzony,	który	może	być	spożyty	
przez	człowieka.	Żywność	jest	podatkowym	składnikiem	warunkującym	funkcjonalnie	organizmu.	Zanim	jednak	trafi	
ona	do	konsumenta	przechodzi	przez	szereg	etapów	produkcyjnych	składających	się	na	tzw.	łańcuch	żywnościowy	
„od	pola	do	stołu”.	Sprawdź	jaka	jest	twoja	wiedza	na	ten	temat,	włączając	w	zabawę	widownię.	

Opis warsztatów
Warsztaty	wiedzy	żywieniowej	realizowane	są	na	zasadzie	turnieju	opartego	o	zasady	dobrzej	znanej	gry	tele-
wizyjnej	„Milionerzy”.	Gra	zaczyna	się	od	eliminacji,	gdzie	spośród	uczniów	wybieranych	jest	pięciu	uczestników.	
Etap	 eliminacyjny	 polega	 na	 jak	 najszybszym	 i	 poprawnym	 wykonaniu	 zadania.	 Następnie	 osoba	 wytypowana	 
w	eliminacji	przechodzi	do	gry	głównej.	Gra	polega	na	wskazywaniu	poprawnych	odpowiedzi,	za	które	uczestnik	
otrzymuje	kalorie.	Uczestnik,	ma	także	do	dyspozycji	koła	ratunkowe:	pytanie	do	publiczności,	50:50	oraz	telefon	
do	przyjaciela.	W	grę	angażują	się	wszyscy	uczniowie,	po	cichu	typując	prawidłowe	odpowiedzi	czy	udzielając	
wsparcia	jako	jedno	z	kół	ratunkowych.	Uczestnik	odpowiada	na	wszystkie	10	przygotowanych	pytań.	Za	popraw-
ną	odpowiedź	uczestnik	otrzymuje	20	kcal,	natomiast	za	błędną	oddaje	10	kcal.	Po	zakończeniu	gry	uczestnik	
otrzymuje	nagrodę.	Nagrodą	jest	produkt	spożywczy	odpowiadający	ilości	zebranych	podczas	gry	kalorii.	

Główne zagadnienia
Żywność,	żywienie,	produkcja	żywności,	przetwórstwo	żywności,	składniki	żywności,	kalorie.	



Czas trwania: 
90	minut

Liczba uczestników:  
 do	15	osób 

 
Prowadzący:

	dr	inż.	Agnieszka	Tiszbierek 

Katedra	Inżynierii	Bezpieczeństwa	 
i	Systemów	Technicznych

Politechnika	Opolska

Przyjazny Excel bez tajemnic
„Przyjazny	 Excel	 bez	 tajemnic	 -	 czyli	 jak	 zautomatyzować	 i	 oprogramować	 pracę	 z	 arkuszami	 kalkulacyjnymi”	
-	warsztaty	prezentujące	gotowe	funkcje	arkusza	kalkulacyjnego	oraz	wprowadzenie	do	VBA	pod	MS	Excelem.	 
Celem	 warsztatów	 jest	 zaprezentowanie	 możliwości	 tworzenia	 własnych	 funkcji	 i	 procedur	 obsługiwanych	 
w	programie	MS	Excel.

Opis warsztatów
Zaprezentowanie	 gotowych	 opracowanych	 procedur	 w	 języku	 Visual	 Basic	 w	 programie	 MS	 Excel	 w	 celu	 
omówienia	możliwości	programu.	Wprowadzenie	do	programowania	w	VBA,	zapoznanie	z	tematyką	programowania	 
i	tworzenia	własnych	procedur,	praca	własna	–	samodzielne	tworzenie	i	modyfikowanie	procedur.			

Główne zagadnienia
Visual	Basic,	procedura	i	funkcja	własna,	kod	programu,	automatyzacja	i	indywidualizacja	pracy	w	programie	MS	
Excel,	wprowadzenie	do	programowania.



Czas trwania: 
90	minut

Liczba uczestników:  
 do	12	osób 

 
Prowadzący:

	dr	Tomasz	Wołczański

Ocena Ryzyka zawodowego  
na wybranych stanowiskach
Celem	warsztatów	jest	zapoznanie	uczestników	jak	prawidłowo	dokonać	oceny	ryzyka	zawodowego	na	dowolnie		
wybranych	stanowiskach	pracy.	Uczestnicy	warsztatów	będą	mieli	możliwość	zapoznania	się	z	metodami	oceny	
ryzyka	 zawodowego/	 np.	 metody	 oceny	 ryzyka	 wg	 Polskiej	 Normy	 PN-N-18002/	 w	 najprostszy	 sposób	 pięciu	 
kroków,	poznają	etapy	oceny	ryzyka	zawodowego.	

Opis warsztatów
Uczestnicy	otrzymają	charakterystyki	przykładowych	zakładów	pracy	oraz	wybranych	stanowisk	pracy	i	według	
poznanej	metody	dokonają	oceny		ryzyka	zawodowego	wybranego	zakładu	pracy	oraz	wybranych	stanowisk	pra-
cy.

Główne zagadnienia
Umiejętność	 pozyskiwania	 informacji,	 umiejętność	 pracy	 w	 grupie,	 organizacja	 pracy,	 umiejętność	 szacowania	 
ryzyka.



Czas trwania: 
60	minut

Liczba uczestników:  
 10	-	15	osób 

 
Prowadzący:

dr	inż.	Jarosław	Trembacz

Badania przeprowadzone na stanowisku 
WIROMETRu
Badanie	sprawności	psychofizycznej	oparte	na	pomiarze	różnic	w	ocenie	prędkości	obrotowej	wirowania	tarcz.

Opis ćwiczenia
Zadanie	polega	na	wciśnięciu	przycisku	na	pilocie	w	chwili,	gdy	osoba	badana	uzna,	że	obie	tarcze	wirometru	
mają	jednakową	prędkość	obrotową	–	kręcą	się	z	tą	samą	prędkością.	Lewa	tarcza	jest	wzorcowa,	a	prawa	ma	
obroty	rosnące	i	malejące.	Badanie	przeprowadza	się	przy	3	prędkościach:	200,	400	i	600	obrotów	na	minutę	
przy	obrotach	tarczy	prawej	rosnących	i	malejących	dla	tych	3	wariantów	obrotów.	Cały	cykl	badań	powtarza	się	
automatycznie	dwukrotnie.

Następnie	wyniki	opracowane	są	w	arkuszu	kalkulacyjnym.	Wygrywa	ta	osoba,	która	popełni	sumarycznie	naj-
mniejsze	błędy.



Czas trwania: 
60	minut

Liczba uczestników:  
 10	-	15	osób 

 
Prowadzący:

dr	inż.	Jarosław	Trembacz

Badania przeprowadzone na stanowisku: 
Aparat Piórkowskiego
Jest	 to	 psychologiczny	 test	 koordynacji	 wzrokowo-ruchowej	 i	 koncentracji.	 Wykorzystywany	 jest	 do	 badań	 
kierowców,	instruktorów	i	egzaminatorów	oraz	osób	pragnących	zdobyć	prawo	jazdy	i	pracowników	na	stanowi-
skach	wymagających	szczególnej	sprawności	psychofizycznej.

Opis ćwiczenia
Celem	ćwiczenia	jest	jak	najszybsze	naciśnięcie	losowo	podświetlonego	przycisku	(1	z	10-ciu).	Są	możliwe	4	wa-
rianty	badania,	dla	czasu	badania	wynoszącego	30,	60,	90	i	120	sekund.	Dodatkowo	jest	możliwe	ustawienie	6-ciu	
wariantów	częstotliwości	bodźców	wzrokowych:	60,	75,	93,	107,	125	i	150	podświetleń	losowych	przycisków	na	
minutę.	Po	zakończeniu	badania	aparat	pokazuje	ilość	poprawnie	wciśniętych	przycisków.



Czas trwania: 
60	minut

Liczba uczestników:  
 10	-	15	osób 

 
Prowadzący:

dr	inż.	Jarosław	Trembacz

Badania przeprowadzone na stanowisku: 
Aparat Krzyżowy
Jest	to	psychologiczny	test	koordynacji	wzrokowo-ruchowej	i	koncentracji.	Wykorzystywany	jest	do	badań	kierow-
ców,	instruktorów	i	egzaminatorów	oraz	osób	pragnących	zdobyć	prawo	jazdy	i	pracowników	na	stanowiskach	
wymagających	szczególnej	sprawności	psychofizycznej.	

Jest	to	rozwinięcie	metody	badawczej	stosowanej	podczas	badań	za	pomocą	aparatu	Piórkowskiego.

Opis ćwiczenia
Klawiatura	aparatu	krzyżowego	składa	się	z	49	zielonych	lampek	i	21	lampek	czerwonych	otaczających.	Losowo	
podświetlane	są	2	lampki	czerwone	na	dwóch	bokach.	Osoba	badana	musi	wcisnąć	zielony	przycisk	wyznaczony	
przez	rzędy	poziome	i	kolumny	pionowe	świecących	się	lampek	czerwonych.	Badanie	można	wykonywać	osobno	
dla	prawej	i	dla	lewej	ręki.	Bodźce	mogą	zmieniać	się	tempem	wymuszonym	w	4	wariantach:	30,	50,	70	lub	90	
bodźców	na	minutę	(niezależnie	od	reakcji	badanego)	 lub	dopiero	po	prawidłowym	wciśnięciu	przycisku	przez	
badanego.

Wynikiem	 badań	 jest	 wskazanie	 przez	 aparat	 ilości	 trafień	 właściwych	 i	 nieprawidłowych	 (dla	 ustawionego	 
tempa	wymuszonego)	oraz	maksymalny,	minimalny	i	średni	czas	reakcji	na	zmianę	bodźców	wzrokowych.	W	drugim	 
wariancie	pokazywany	jest	czas	badania	i	ilość	błędów,	gdy	zmiana	ustawienia	bodźców	następuje	po	prawidło-
wym	wciśnięciu	zielonego	przycisku.



Czas trwania: 
min.	3x45	minut

Liczba uczestników:  
do	15	osób 

 
Prowadzący:

dr	inż.	Rafał	Łuszczyna

Metodyka projektowania w Autodesk 
Inventor Professional 2021

Program
1.		 Teoretyczne	wprowadzenie	do	projektowania.
2.	 Podstawowe	wymagania	wybranych	dyrektyw	(2006/42/WE,	LVD	2014/35/UE,	EMC	2014/30/UE,	ATEX		

	 2014/34/UE,	2009/104/WE).
3.	 Omówienie	poszczególnych	procedur	ocen	zgodności	(dot.	dyrektywy	maszyno-wej	2006/42/WE).
4.	 Wprowadzenie	do	projektowania	z	wykorzystaniem	oprogramowania	CAD/MES.
5.	 Prezentacja	podstawowych	funkcji	Autodesk	Inventor	Professional	2021.
6.	 Wykonanie	wspólnego	projektu	(modelu	3D)	na	podstawie	dokumentacji.
7.		 Dyskusja.

Uwaga: realizacja	 proponowanego	 tematu	 w	 formie	 wykładu	 i	 laboratorium	 dotyczy	 tylko	 i	 wyłącznie	 klas	 
	 	 				maturalnych.



Czas trwania: 
180	minut

Liczba uczestników:  
 do	16	osób 

 
Prowadzący:

mgr	inż.	Ryszard	Serafin
dr	inż.	Piotr	Wittbrodt

Katedra	Zarządzania
i	Inżynierii	Produkcji

Politechnika	Opolska

Warsztaty Autodesk Inventor 3D
Modelowanie	przestrzenne	w	programie	Autodesk	Inventor	to	prawdziwa	zabawa	i	przygoda.	Uczestnicy	warsz-
tatów	mają	możliwość	zapoznania	się	z	zasadami	modelowania	obiektów	trójwymiarowych.	Przechodząc	przez	
kolejne	środowiska	modelowania,	poznają	etapy	powstawania	zaawansowanych	mechanizmów.

Opis ćwiczenia
Celem	warsztatów	jest	zaprojektowanie	złożonego	modelu	przestrzennego	wybranego	projektu.	Początkowa	faza	
to	przygotowanie	środowiska	i	pierwsze	szkice	na	podstawie,	których	wykonane	zostaną	parametryczne	modele	
części.	Kolejny	etap	to	umieszczenie	elementów	w	środowisku	złożeń	i	wykonanie	za	pomocą	wiązań	odpowied-
nich	połączeń	oraz	określenie	zależności	ruchowych	między	elementami	zespołu.	Końcowy	etap	to	już	czysta	sa-
tysfakcja	i	zabawa	nowo	zaprojektowanym	modelem	3D.	Mamy	możliwość	przetestowania	zakresów	ruchowych,	
sprawdzenia	kolizji	poszczególnych	części	zespołu	lub	możemy	uruchomić	animację	modelu.

Główne zagadnienia
Zagadnienia:	 szkicowanie	 2D,	 parametryzacja,	 model	 3D	 na	 podstawie	 szkicu,	 narzędzia	 modelowania	 brył, 
złożenia	zespołów,	ruch	i	animacja,	dokumentacja	projektu,	prezentacja	modelu	3D.



Czas trwania: 
90	minut

Liczba uczestników:  
 15-20	osób

 
Prowadzący:

dr	Lilianna	Wojtynek,
mgr	inż.	Anna	Korczak

Katedra	Logistyki

Politechnika	Opolska

Negocjacje międzykulturowe
Powodzenie	 negocjacji	 międzykulturowych	 zależy	 w	 dużej	 mierze	 od	 zebrania	 i	 wykorzystania	 informacji	 
o	partnerze.	

Opis ćwiczenia
Na	 warsztatach	 dowiesz	 się,	 gdzie	 szukać	 takich	 informacji,	 jakie	 materiały	 przygotować	 przed	 spotkaniem	 
z	 zagranicznym	 partnerem,	 jak	 powinna	 wyglądać	 agenda	 takiego	 spotkania,	 poznasz	 zasady	 organizowania	 
spotkania	z	udziałem	tłumacza,	dowiesz	się		jak	radzić	sobie	z	różnicą	kultur	w	biznesie	międzynarodowym.

Główne zagadnienia
Negocjacje	 międzykulturowe,	 modele	 międzykulturowe,	 protokół	 dyplomatyczny,	 różnice	 kulturowe,	 agenda	 
spotkania	biznesowego	–	jet	lag.



Czas trwania: 
45	minut

Liczba uczestników:  
 20	osób

 
Prowadzący:

dr	inż.	Joanna	Rut

Katedra	Logistyki

Politechnika	Opolska

Jak mówić, aby nas słuchano – jak słuchać, 
aby inni chcieli z nami rozmawiać?
Warsztaty	-	Komunikacja	interpersonalna	i	asertywność

Opis ćwiczenia
Komunikacja	 interpersonalna	umożliwia	wymianę	myśli	 i	poglądów	oraz	umożliwia	współdziałanie.	Umiejętność	
porozumiewania	się	jest	podstawą	kontaktów	międzyludzkich.	Dobra	komunikacja	to	ważna	umiejętność,	bez	której	
efektywna	współpraca	z	innymi	ludźmi	jest	praktycznie	niemożliwa.	Komunikację	interpersonalną	warto	ćwiczyć,	
by	móc	słuchać	i	być	słyszanym,	by	tworzyć	dobre	i	zdrowe	relacje	interpersonalne.	Asertywność	jest	kluczową	 
kompetencją	komunikacji.	Asertywna	komunikacja	interpersonalna	jest	potrzebna	zarówno	w	pracy,	jak	i	w	życiu	
osobistym.	Asertywna	komunikacja	umożliwia	tworzenie	pozytywnych	relacji	oraz	życie	w	harmonii	ze	sobą	i	innymi	
ludźmi.	Nie	wszyscy	jednak	wiedzą	jak	ją	stosować	i	co	dokładnie	oznacza	to	pojęcie.	Asertywność	i	komunikacja	
to	pojęcia	ściśle	ze	sobą	powiązane,	można	nawet	powiedzieć,	że	asertywność	wspiera	odpowiednie	międzyludz-
kie	komunikowanie	się.

Główne zagadnienia
Proces	komunikacji	w	relacjach	między	ludźmi;	style,	zasady	i	reguły	komunikacji;	relacje	zachowań	niewerbalnych	
i	werbalnych;	znaczenie	danego	przekazu;	konflikty,	szumy	i	bariery	występujące	w	komunikacji	interpersonalnej;	
techniki	aktywnego	słuchania,	wyrażanie	własnego	zdania	i	udzielanie	informacji	zwrotnej;	efektywna	komunikacja	
interpersonalna	z	elementami	asertywności.



Czas trwania: 
90	minut

Liczba uczestników:  
 do	35	osób 

 
Prowadzący:

dr	Anna	Duczkowska

Katedra	Inżynierii	Bezpieczeństwa	 
i	Systemów	Technicznych

Politechnika	Opolska

Warsztaty tworzenia MST
(Minimalnych	Drzew	Rozpinających)	w	bezpieczeństwie	logistyki	odpadów	na	terenie	województwa	opolskiego.

Warsztaty	umożliwiają	indywidualną	pracę	z	wykorzystaniem	aplikacji.	Celem	warsztatów	jest	zapoznanie	uczestni-
ków	z	problemem	odpadów	jak	również	ich	magazynowania,	transportu	oraz	wykorzystania	jako	produkt	(paliwo).	

Opis warsztatów
Na	podstawie	przygotowanego	zadania,	działania	uczestników	warsztatów	pozwolą	na	przeprowadzenie	analizy	
odpadów,		znalezienie	najkrótszej	drogi	od	miejsca	ich	składowania	do	miejsca	ich	wykorzystania	jako	paliwo.	

Główne zagadnienia
Odpady,	realizacja	projektu	szukania	MST,	umiejętność	współpracy,	podział	zadań.



Czas trwania: 
30	minut,	45	minut,	90	minut

Liczba uczestników:  
 25	osób

 
Prowadzący:

	dr	hab.	inż.	Krzysztof	Olejnik,	prof.	PO
dr	inż.	Marcin	Łopuszyński

Warsztaty - Informacja Wyprzedzająca
Wprowadzenie	 informacji	 wyprzedzającej	 zakończenie	 nadawania	 sygnału	 zielonego	 dla	 uczestników	 ruchu	 
drogowego	na	skrzyżowaniach	z	sygnalizacją	świetlną.

Opis ćwiczenia
Należy	dążyć	do	sytuacji,	w	której	uczestnik	ruchu	będzie	miał	dostęp	do	informacji	o	długości	trwania	sygnału,	
a	co	najmniej	w	końcowej	fazie	(kilka	sekund)	trwania	sygnału	zarówno	zielonego	(czas	na	właściwą	decyzję	i	jej	
wykonanie)	jak	i	czerwonego	(zwiększenie	przepustowości	skrzyżowania).	Udostępnienie	tej	informacji	powinno	
przynieść	korzyści	w	stosunku	do	stanu	obecnego.	Działalność	popularyzatorska	(ciągłe	kształcenie)	ma	ogromne	
znaczenie	w	systemie	bezpieczeństwa	uczestników	ruchu	drogowego	i	wpływa	pozytywnie	na	zmniejszenie	wystę-
powania	zdarzeń	niepożądanych	na	drogach.

W	Pracowni	Badań	Systemów	Bezpieczeństwa	w	Transporcie	(PBSBwT),	pracujemy	nad	rozwiązaniami,	które	będą	
swego	rodzaju	„przecięciem	węzła	gordyjskiego”	dla	systemu	transportowego.	
Zajęcia	warsztatowe	będą	dotyczyły	ilustracji	wyżej	omówionych	problemów.

Główne zagadnienia
Prezentacji	problemu,	urządzeń,	symulacji	zdarzeń,	proponowanych	rozwiązań.



Czas trwania: 
45	minut

Liczba uczestników:  
do	30	osób 

 
Prowadzący:

dr	Bohdan	Bozhenko

Katedra	Matematyki		i	Zastosowań	
Informatyki

Politechnika	Opolska	

Czy na pewno wiecie co kryje się za 
greckim symbolem π?
Celem	 gry	 jest	 zintegrowanie	 uczestników	 warsztatów	 oraz	 zapoznanie	 ich	 z	 kluczowymi	 elementami	 łańcucha	 
dostaw	oraz	podstawami	logistyki.	Co	więcej	aktywność	ma	na	celu	rozwijanie	umiejętności	negocjacyjnych	należą-
cych	do	kluczowych	umiejętności	jakimi	powinien	wykazywać	się	dobry	logistyk.	

Opis warsztatów
Na	początku	naszych	warsztatów	poznamy	historie,	ciekawe	wzory	i	algorytmy	obliczania	znanej	liczby	niewy-
miernej.	Zapoznamy	się	z	ciekawostkami	oraz	zastosowaniem	stałej	matematycznej,	która	pojawia	się	w	wielu	dzia-
łach	matematyki	i	fizyki.	Na	zakończenie	odbędą	się	zajęcia	praktyczne	podczas	których	spróbujemy	sprawdzić	
i	przekonać	się	że	stosunek	długości	okręgu	do	długości	 jego	średnicy,	nie	zależy	od	rozmiaru	okręgu	i	wynosi	 
w	przybliżeniu	3,14,	a	także	otrzymamy	wartość	liczby	Pi	w	inny,	dość	zaskakujący	sposób.



Czas trwania: 
45	minut

Liczba uczestników:  
 do	30	osób

 
Prowadzący:

			dr	Anna	Chwastyk

Katedra	Matematyki	 
i	Zastosowań	Informatyki

Politechnika	Opolska

Z jaką prędkością jedzie szybki samochód? 
- czyli liczby rozmyte dla początkujących.
Umiejętność	liczenia	była	człowiekowi	potrzebna	do	przeżycia.	Pasterze,	musieli	upewniać	się,	czy	wszystkie	owce	
i	kozy		wróciły	do	zagrody.	Wodzowie	rachowali	żołnierzy,	porównując	siły	swoje	i	wroga.	Magazynierzy	sumo-
wali	zapasy	żywności,	które	musiały	wystarczyć	do	następnych	zbiorów,	a	kapłani	odejmowali	dni	dzielące	ich	lud	
od	upragnionego	nadejścia	wiosny.	Liczyć	z	pewnością	nauczyliśmy	się	znacznie	szybciej,	niż	pisać.	Zapraszam	
na		wycieczkę	przez	wieki	rozwoju	człowieka	i	jego	przygodę	z	liczbami	od	najprostszych	liczb	naturalnych	do	
względnie	nowego	zbioru	liczb	rozmytych.		Liczby	te	pozwalają	matematycznie	zapisać	nieprecyzyjne	i		często	 
subiektywne	pojęcia,	takie	jak	„szybki	samochód”	czy	„niski		człowiek”.		

Opis ćwiczenia
Na	początek	przedstawione	zostaną	najważniejsze	zbiory	liczbowe	oraz	ciekawostki	z	nimi	związane.	Na	przy-
kład:	 Dlaczego	 cyfry	 arabskie	 nie	 są	 arabskie?	 Jaka	 liczba	 unieszkodliwiła	 w	 1997	 roku	 	 krążownik	 rakietowy	
USS	„Yorktown”?	Które	liczby	uważano	dawniej	za	niebezpieczne	i	zakazane?	W	dalszej	części	zaprezentowane	 
zostanie	proste	wprowadzenie	do	zbiorów	i	liczb	rozmytych.	W	ramach	ćwiczeń	zastosujemy	liczby	rozmyte	do	
wyboru	najlepszej	szkoły	na	kolejnym	etapie		nauki.		Na	koniec	odpowiemy	na	pytanie,	co	oznacza	FUZZY	LOGIC	
INSIDE	i	dlaczego	jest	nam	coraz	częściej	niezbędne.

Główne zagadnienia
Liczby	naturalne,	całkowite,	wymierne,	niewymierne	i	rzeczywiste,	zbiór	rozmyty,	liczba	rozmyta,	przykłady	dzia-
łań	na	liczbach	rozmytych,	wprowadzenie	do	rozmytego	wnioskowania.		



Czas trwania: 
45	minut,	90	minut

Liczba uczestników:  
 do	18	osób

 
Prowadzący:

dr	inż.	Marcin	Łopuszyński

Katedra	Matematyki	 
i	Zastosowań	Informatyki

Politechnika	Opolska

Warsztaty – Turniej optymalizacji sygnalizacji 
świetlnej

Opis
1.	 Uczestnicy	 (pojedyncze	 osoby	 lub	 zespoły	 dwuosobowe)	 otrzymują	 od	 prowadzącego	 projekt	 
	 wybrnego	skrzyżowania.	Wszyscy	uczestnicy	otrzymują	ten	sam	model	z	takimi	samymi	parametrami	wejściowych 
	 tj.	strumieniami	ruchu	pojazdów	na	wlotach	do	skrzyżowania.
2.	 Prowadzący	 objaśnia	 cel	 zadania	 oraz	 strukturę	 modelu,	 jak	 również	 typy	 możliwego	 sterowania	 i	 wyjście 
		 danych	symulacyjnych.
3.	 Uczestnicy	mają	30	minut	lub	w	przypadku	warsztatów	90	minutowych	60	minut	na	dobór	długości	sygnałów 
	 sygnalizacji	w	celu	uzyskania	możliwie	największej	jego	przepustowości.
	 Na	końcu	prezentacja	wyników	wszystkich	uczestników	i	wyłonienie	zwycięzcy.

Główne zagadnienia
prezentacja	problemu,	urządzeń,	symulacja	zdarzeń,	proponowanych	rozwiązań.



Czas trwania: 
90	minut

Liczba uczestników:  
12-16 

 
Prowadzący:

dr	hab.	Zofia	Kostrzycka

Katedra	Matematyki 
i	Zastosowań	Informatyki

Politechnika	Opolska

Rycerze i Łotrzy. Zagadki logiczne Raymonda 
Smullyana
Nauka	logiki	przez	zabawę.
Istnieje	gdzieś	wyspa,	której	mieszkańcy	dzielą	się	na	rycerzy	i	łotrów.	Ci	pierwsi	zawsze	mówią	prawdę.	Ci	drudzy	
zaś,	wierutnie	kłamią.	Rozwiązanie	zagadki	okaże	się	łatwe,	gdy	zastosujemy	prawa	logiki	klasycznej.	
Po	spenetrowaniu	Wyspy	i	Łotrów	przeniesiemy	się	do	pewnej	kliniki	psychiatrycznej	we	Francji,	na	Wyspę	Zombich	
i	do	Transylwanii	-	ojczyzny	słynnego	Drakuli.

Opis warsztatów
Na	 warsztatach	 nauczymy	 się	 sprawdzać	 metodą	 0-1	 czy	 dane	 zdanie	 jest	 prawem	 (tautologią)	 klasycznego	 
rachunku	zdań.	Opracujemy	specjalną	symbolikę	do	zapisywania	(i	rozwiązywania)	zagadek	Smullyana.

Główne zagadnienia
Klasyczny	rachunek	zdań,	logiczne	myślenie.



Czas trwania: 
45	minut

Liczba uczestników:  
bez	ograniczenia

 
Prowadzący:

dr	Volodymyr	Flyud,	prof.PO

Katedra	Zastosowań	Matematyki 
i	Informatyki

Politechnika	Opolska	

Warsztaty – Polska szkoła matematyczna we 
Lwowie

Cel warsztatów
Krótki	ekskurs	w	historię	Matematycznej	szkoły	w	przedwojennym	Lwowie.

Lwowska	szkoła	matematyczna	przeszła	do	historii	matematyki	i	do	legendy.	Narodziła	się	w	1916	roku	w	Krakowie	
na	Plantach,	a	rozkwitła	przy	marmurowym	stoliku	kawiarni	Szkockiej	we	Lwowie.	Pozostał	po	niej	zwykły	zeszyt	 
z	zapisanymi	zadaniami	i	prace,	które	do	dziś	stanowią	fundament	kilku	dziedzin	matematyki,	oraz	opowieści	o	nie-
zwykłych	ludziach.	Twórcami	szkoły	byli	Stefan	Banach,	matematyczny	geniusz,	który	nigdy	nie	ukończył	studiów,	
i	Hugo	Steinhaus,	który	równie	dobrze	jak	matematyki	mógłby	uczyć	języka	polskiego.	A	wśród	najwybitniejszych	
uczniów	znaleźli	się	Stanisław	Ulam,	współtwórca	bomby	atomowej	i	wodorowej,	oraz	Stanisław	Mazur,	po	wojnie	
sekretarz	generalny	Polskiej	Akademii	Nauk.	A	prócz	nich	jeszcze	wielu	innych,	jak	choćby,	uważany	za	matema-
tycznego	geniusza	Juliusz	Schauder,	świetny	szachista	Herman	Auerbach,	twórca	poznańskiej	szkoły	matematycz-
nej	Władysław	Orlicz	czy	Marek	Kac	i	Zygmunt	Birnbaum,	którzy	jak	Ulam	pracowali	po	wojnie	na	uniwersytetach	
amerykańskich.	 Dzięki	 dwudziestu	 uczonym,	 którzy	 pracowali	 razem	 na	 Uniwersytecie	 Jana	 Kazimierza,	 Lwów	
przez	kilkanaście	lat	był	jedną	ze	stolic	światowej	matematyki.	Istnienie	lwowskiej	szkoły	matematycznej	przerwała	
II	wojna	światowa.	Po	1945	roku,	mimo	prób	jej	wskrzeszenia,	nie	odrodziła	się.	Zabrakło	Stefana	Banacha,	Lwowa	
i	atmosfery	Szkockiej.	



Czas trwania: 
45	minut

Liczba uczestników:  
 10-30	osób

 
Prowadzący:

dr	Anna	Koziarska

Katedra	Matematyki	 
i	Zastosowań	Informatyki

Politechnika	Opolska

Rozmaitości matematyczne czyli …
… matematyka bywa ciekawa
Celem	spotkania	jest	spojrzenie	na	matematykę	nie	jak	na	obowiązkowy	szkolny	przedmiot,	ale	jak	na	naukę,	która	
kryje	w	sobie	wiele	interesujących,	czasem	zaskakujących	reguł,	które	mogą	zarówno	bawić	jak	i	inspirować	do	
poszukiwania	kolejnych	prawidłowości.

Główne zagadnienia
Liczby	o	szczególnych	własnościach,	przewidywanie	wyników	działań	na	liczbach	naturalnych,	sumy	nieskończo-
nych	ciągów	liczbowych,	trójkąt	Pascala.	

W programie m.in.:

• ciekawe	liczby
co	wspólnego	mają	liczby	9339	i	85558	?	

• „magiczne”	działania	arytmetyczne
oblicz:	12345679	27	oraz	12345679	63,	wyszło	coś	dziwnego?

• własności	działań
czy	jest	możliwe	aby	1+2+3+4+	…<	0	?	



Czas trwania: 
30	minut

Liczba uczestników:  
 do	30	osób

 
Prowadzący:

dr	Andrzej	Metelski

Katedra	Matematyki	 
i	Zastosowań	Informatyki

Politechnika	Opolska

Wykład: Paradoksy nieskończoności
Celem	wykładu	jest	wprowadzenie	pojęcia		nieskończoności	oraz	związanych	z	nią	paradoksów,	czyli	twierdzeń	
prowadzących	do	zaskakujących	lub	sprzecznych	wniosków.	Sprzeczności	te	mogą	być	wynikiem	błędów	w	samym	
sformułowaniu	twierdzenia,	przyjęcia	błędnych	założeń	lub	może	to	być	pozorna	sprzeczność	z	tzw.	zdrowym	roz-
sądkiem.

Opis wykładu
Uczestnicy	zapoznają	się	z	rysem	historycznym	pojęcia	nieskończoności,	począwszy	od	VI	w	p.n.e.	aż	do	czasów	
współczesnych.	Zostaną	omówione	najciekawsze	i	najsławniejsze	paradoksy	związane	z	tym	pojęciem.	Poruszone	
będą	przykłady	o	zróżnicowanym	poziomie	zaawansowania	teoretycznego,	przy	czym	stopień	trudności	wykładu	
zostanie	dostosowany	do	poziomu	odbiorców.

Główne zagadnienia
Nieskończoność,	paradoks.



Czas trwania: 
35	minut

Liczba uczestników:  
 bez	ograniczeń

 
Prowadzący:

dr	inż.	Dariusz	Pączko

Katedra	Matematyki	 
i	Zastosowań	Informatyki

Politechnika	Opolska

Prezentacja: Świat fraktali
Czy	kupując	kalafiora	myślałeś	o	nim	jak	o	obiekcie	matematycznym?	A	czy	wiesz,	że	chcąc	opisać	Twoje	płuca	
można	użyć	struktury	drzewiastej?
Podczas	prezentacji	przedstawione	zostaną	podstawowe	informacje	na	temat	fraktali	i	ich	zastosowań.	Dodatkowo	
zostaną	zaprezentowane	oryginalne	obrazy	fraktali.

Opis prezentacji
We	wprowadzeniu	prezentacji	opisane	zostaną	występujące	w	przyrodzie	struktury	fraktalne.	Odwołamy	się	do	form	
architektonicznych	naśladujących	kształty	występujące	w	naturze.	W	dalszej	części	przedstawiony	zostanie	zarys	 
historyczny	powstania	teorii	fraktali	oraz	przybliżona	sylwetka	jej	twórcy.	W	rozwinięciu	prezentacji	zostaną	za-
rysowane	podstawy	 teoretyczne	 teorii	 fraktali	 i	 jej	zastosowania.	Zasadnicza	część	prezentacji	zawiera	obrazy	
różnych	zbiorów	fraktalnych	począwszy	od	kurzu	Cantora,	przez	dywan	Sierpińskiego,	śnieżynkę	Kocha,	paproć	
Bransleya,	po	zbiór	Julii	i	zbiór	Mandelbrota.	Dwa	ostatnie	zbiory	są	szerzej	omówione	-	pokazano	kolejne	iteracje	
ich	powstawania	i	przedstawiono	powiększenia	wybranych	obszarów,	pozwalające	wniknąć	w	strukturę	fraktali,	
aby	dotrzeć	do	kolejnych	obrazów	fraktalnych.		

Główne zagadnienia
Fraktale,	zbiór	Mandelbrota,	zbiór	Julii.



Czas trwania: 
45	minut

Liczba uczestników:  
 do	25	osób

 
Prowadzący:

dr	Małgorzata	Wiatr
dr	Katarzyna	Wojteczek-Laszczak

Katedra	Matematyki	 
i	Zastosowań	Informatyki

Politechnika	Opolska

Sectio aurea, czyli rzecz o złotej proporcji
Wzorem	starożytnych	matematyków	skonstruujemy	 	złoty	podział	 i	drogą	algebraiczną	poznamy	 jego	wartość.	 
Zapoznamy	się	z	budową	złotego	prostokąta	i	zasadą	jego	podziału	prowadzącą	do	złotej	spirali.

Odnajdziemy	liczbę	złotą	w	pentagramie,	w	budowie	roślin	i	zwierząt,	a	także	w	anatomii	człowieka.	Następnie	
udamy	się	na	poszukiwania	złotego	podziału	w	znanych	dziełach	architektury	od	starożytności	po	dzień	dzisiejszy.	
Odnajdziemy	obecność	 tej	wyjątkowej	wartości	w	dziełach	znanych	malarzy	 i	 rzeźbiarzy.	Przyjrzymy	się	bliżej	
złotemu	podziałowi	prostokąta	i	poznamy	zadziwiający	ciąg	Fibonacciego.	Można	go	zobaczyć	przyglądając	się	
niektórym	zwierzętom	i	wzrostowi	roślin.	Dowiemy	się	co	łączy	ciąg	Fibonacciego	ze	złotym	podziałem	odcinka.
Na	koniec	poszukamy	liczby	złotej	w	otaczającym	nas	świecie.

Opis warsztatów
Złoty	 podział	 odcinka,	 chociaż	 znany	 już	 od	 V	 wieku	 przed	 naszą	 erą,	 wciąż	 zachwyca	 swoim	 pięknem	 
i	 bogactwem.	 Możemy	 go	 odnaleźć	 w	 różnych	 aspektach	 codziennego	 życia.	 Korzystają	 z	 niego	 architekci,	 
malarze	oraz	rzeźbiarze	począwszy	od	starożytności,	aż	po	dzień	dzisiejszy.	Jest	on	przede	wszystkim	obecny	 
w	naturze:	w	budowie	i	wzroście	roślin,	zwierząt	i	ludzi.



Czas trwania: 
120	minut

Liczba uczestników:  
 5	osób

 
Prowadzący:

dr	inż.	Marek	Wasilewski

Katedra	Inżynierii	Bezpieczeństwa
i	Systemów	Technicznych

Politechnika	Opolska

Zastosowanie modelowania numerycznego 
przepływów w technice
Dzięki	zastosowaniu	modelowania	numerycznego	przepływów	mamy	możliwość	przeprowadzenia	szczegółowej	
analizy	 zagadnień	 związanych	 z	 przepływem	 płynów,	 eliminując	 przy	 tym	 konieczność	 przeprowadzenia	 cza-
sochłonnych	 i	 kosztownych	 badań	 doświadczalnych	 podczas	 cyklu	 projektowania	 i	 modernizacji	 urządzeń.	 Do	 
podstawowych	 zalet	 badań	 numerycznych	 CFD	 można	 zaliczyć:	 pełną	 wizualizację	 wyników	 obliczeń	 projek-
towanego	 urządzenia,	 kompleksowy	 dostęp	 do	 potrzebnych	 informacji	 o	 zmiennych,	 które	 dotyczą	 przepływu,	 
proste	dokonywanie	zmian	konstrukcyjnych	i	śledzenie	ich	wpływu	na	pracę	urządzenia,	możliwość	zbadania	pracy	 
urządzenia	w	dowolnych	warunkach,	które	dla	celów	pomiarowych	w	warunkach	laboratoryjnych	jest	niezwykle	
trudno	wytworzyć	lub	są	one	niebezpieczne,	obniżenie	kosztów	związanych	z	pracami	badawczymi.

Cel warsztatów
Celem	warsztatów	jest	zaprezentowanie	możliwości	wizualizacji	przepływów	płynów	
z	wykorzystaniem	modelowania	numerycznego	przepływów	na	przykładach	praktycznych.	

Główne zagadnienia
CFD,	Ansys	Fluent,	CAE,	modelowanie	3d,	symulacja.



Czas trwania: 
90	minut

Liczba uczestników:  
12-16

 
Prowadzący:

dr	inż.	Kamila	Tomczak-Horyń
dr	Barbara	Wasilewska

Katedra	Zarządzania
i	Inżynierii	Produkcji

Politechnika	Opolska

Warsztaty – Od wyobraźni do innowacji
Uczestnicy	będą	rozwiązywać	krótkie	kreatywne	zadania	w	pięciu	krokach:	przełamywanie	barier,	nowa	persekty-
wa,	budowanie	skojarzeń,	twórcze	przekształcenia,	rozwiązywanie	problemów.	Taki	trening	kreatywności	przygo-
tuje	uczestników	do	opracowania	innowacyjnego	rozwiązania	i	obudzi	w	nich	innowatora.	

Cel warsztatów
Celem	 warsztatów	 jest	 trening	 kreatywnego	 rozwiązania	 problemów.	 Polega	 on	 na	 wykonywaniu	 różnorod-
nych	ćwiczeń	pobudzających	kreatywność.	Ćwiczenia	te	przygotowują	do	tworzenia	 innowacyjnych	rozwiązań.	 
Schemat	 treningowy	 zawiera	 pięć	 kroków.	 Przejście	 każdego	 z	 nich	 doskonali	 własne	 zdolności	 myślenia,	 
a	w	rezultacie	pozwala	tworzyć	innowacje.	

Główne zagadnienia
Twórcze	myślenie,	proces	tworzenia	innowacji,	zespołowy	trening	kreatywności.



Czas trwania: 
90	minut

Liczba uczestników:  
30-35

 
Prowadzący:

dr	inż.	Dominika	Biniasz

Katedra	Zarządzania
i	Inżynierii	Produkcji

Politechnika	Opolska

Pozyskiwanie klientów poprzez 
pobudzanie kreatywności pracowników  
Lojalność	 Klientów	 zależy	 nie	 tylko	 od	 ceny	 i	 jakości	 towaru,	 ale	 również	 od	 przygotowania	 i	 umiejętności	 
społecznych	personelu,	ponieważ	Klient,	oprócz	towaru	kupuje	sobie	dobre	samopoczucie.

KLUCZOWE ELEMENTY PIERWSZEGO WRAŻENIA

55%	skuteczności	ma	FORMA	(mowa	ciała,	jak	się	poruszasz,	stoisz,	jak	wyglądasz),	38%	skuteczności	ma	TWÓJ	
GŁOS	(dykcja,	intonacja,	ton	głosu)	i	tylko	7%	wypowiedziane	SŁOWA.
Ważne	jest	nie	tylko	to,	co	powiem,	ale	jak	to	zrobię.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z KLIENTEM

• POMAGAJ,	ale	bez	przesady!
• ZADOWOLONY	KLIENT	WRÓCI	PONOWNIE!
• JAK	DZIAŁAĆ,	ABY	OSIĄGNĄĆ	SUKCES?
• W	ZESPOLE	SIŁA	-	POBUDZANA	KREATYWNOŚCIĄ	WSPÓŁPRACOWNIKÓW
  
TWÓRZMY	KOMPETENTNE	ZESPOŁY!

Główne zagadnienia
Pozyskiwanie	 i	 utrzymywanie	 klientów,	 rodzaje	 klientów,	 efektywna	 komunikacja,	 kreatywność	 pracowników,	 
metody	i	narzędzia	pobudzania	kreatywności	pracowników.



Czas trwania: 
90	minut	

Liczba uczestników:  
10-15

 
Prowadzący:

dr	inż.	Katarzyna	Rudnik
mgr	inż.	Maria	Natorska	

Katedra	Zarządzania
i	Inżynierii	Produkcji

Politechnika	Opolska

Warsztaty – Tworzenie Makr w Excelu

Na	podstawie	przygotowanych	zadań,	działania	uczestników	warsztatów	zostaną	poddane	celowym	przeszpie-
gom.	 Wyniki	 „śledzenia”	 zostaną	 przedstawione	 i	 wykorzystane	 w	 celu	 opracowania	 zadań	 automatyzujących	
pracę	własną	w	oprogramowaniu	MS	Excel.			

Cel warsztatów
Warsztaty	 umożliwiające	 indywidualną	 pracę	 przy	 komputerze	 w	 oprogramowaniu	 MS	 Excel.	 Celem	 warszta-
tów	jest	zapoznanie	uczestników	z	możliwościami	automatyzacji	pracy	oraz	zasadami	tworzenia	i	edycji	„mikro”	 
programów	(Makr).	

Główne zagadnienia
Włączanie	i	wyłączanie	szpiegowania	(nagrywanie	makr),	podgląd	wyników	szpiegowania	(poznanie	kodu	VBA),	
edycja	wyników	szpiegowania	(edycja	podprogramów	w	języku	programowania	VBA),	możliwości	wykorzystania	
szpiegowania	do	automatyzacji	pracy	własnej	w	programie	MS	Excel.				

Uwaga! Excel potrafi szpiegować! 



Czas trwania: 
90	minut

Liczba uczestników:  
15
 

Prowadzący:
dr	inż.	Dominika	Jagoda-Sobalak

Katedra	Zarządzania
i	Inżynierii	Produkcji

Politechnika	Opolska

Warsztaty – Fabryka kreatywności
Odkryj	w	sobie	kreatywność!	Mam	dobrą	wiadomość.	Nie	straciłeś	swojej	kreatywności…	Wręcz	przeciwnie	-	masz	
jej	całe	pokłady!	Być	może	po	drodze	zapomniałeś,	jak	jej	używać,	jednak	możesz	z	powrotem	się	tego	nauczyć.
Warszaty	są	doskonałą	formą	edukacji	dla	studentów.	Zastosowanie	aktywnych	metod	pracy:	odgrywanie	ról,	dys-
kusje	 moderowane,	 metody	 twórczego	 rozwiązywania	 problemów,	 czy	 stymulowania	 kreatywności,	 pozwoli	 na	
kształtowanie	praktycznych	umiejętności	oraz	zwiększy	efektywność	nauki.

Cel warsztatów
Uruchomienie	 i	 rozwinięcie	 potencjału	 twórczego	 myślenia;	 niwelowanie	 skutków	 działania	 barier	 dla	 twórcze-
go	 myślenia;	 nauka	 generowania	 oryginalnych	 pomysłów	 i	 niestereotypowego	 podchodzenia	 do	 problemów;	 
nabycie	 umiejętności	 wykorzystywania	 wyobraźni	 i	 fantazji	 w	 pracy	 umysłowej;	 kształtowanie	 nawyku	 szukania	 
wielu	rozwiązań	(myślenie	dywergencyjne);	pobudzenie	otwartości	i	spontaniczności	w	wyrażaniu	własnych	myśli,	
pomysłów	i	emocji;	wzrost	kompetencji	w	zakresie	komunikacji	w	zespole.	

Główne zagadnienia
Kreatywna	 organizacja,	 osoba	 twórcza,	 bariery	 kreatywnego	 myślenia,	 twórcze	 rozwiązywanie	 problemów,	 
kreatywne	zespoły,	znaczenie	kreatywności	w	biznesie,	kreatywność	a	innowacyjność.



Czas trwania: 
75	minut

Liczba uczestników:  
12-16

 
Prowadzący:

dr	inż.	Adam	Deptuła
dr	inż.	Alfred	Paszek

Katedra	Zarządzania
i	Inżynierii	Produkcji

Politechnika	Opolska

Ugryźć kawałek Machine Learning
Uczenie	 maszynowe	 jest	 to	 nauka	 interdyscyplinarna	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 takich	 dziedzin,	 jak	 
zarządzanie,	informatyka,	robotyka	i	statystyka.	Głównym	celem	w	dziedzinie	sztucznej	inteligencji	jest	stworzenie	 
systemu,	potrafiącego	doskonalić	się	przy	pomocy	zgromadzonego	doświadczenia	(czyli	danych)	i	nabywania	na	tej	 
podstawie	nowej	wiedzy.	Uczenie	maszynowe	jest	konsekwencją	rozwoju	idei	sztucznej	inteligencji	i	metod	jej	wdra-
żania	praktycznego,	czyli...	

Opis sytuacyjny
Podjęcie	 dobrej	 decyzji	 wymaga	 wiedzy,	 doświadczenia	 i	 intuicji.	 Jest	 wiele	 kwestii,	 które	 wpływają	 na	 to,	 jak	 
jednostka	podejmuje	decyzje.	Wśród	nich	znajdziemy	emocje,	postrzegane	osobiste	i	zawodowe	zagrożenia	oraz	
szanse,	nagrody	i	cele,	przygotowanie,	doświadczenie,	wykształcenie,	ponaglające	terminy,	stres	i	wiele	innych.	
Dotyczy	to	inżyniera,	konstruktora,	projektanta,	menedżera,	biznesmena	oraz…	zwykłego	Kowalskiego,	który	musi	
podjąć	decyzje,	jak	spędzić	dzień,	wieczór,	a	może	resztę	życia.	Do	realizacji	zadania	zostaną	wykorzystane	dwa	
moduły	programu	Aitech	Sphinx	(DeTreex,	Neuronix).	Celem	zadania	jest	wymyślenie	sytuacji	decyzyjnej	biorąc	
pod	uwagę	parametry	i	ograniczenia.	

Główne zagadnienia
Systemy	wspomagania	decyzji,	zarządzanie	wiedzą,	sztuczna	inteligencja,	drzewa	indukcyjne,	sieci	neuronowe,	
optymalizacja.

Jak ugryźć uczenie maszynowe od strony praktycznej?



Czas trwania: 
90	minut

Liczba uczestników:  
12-16

 
Prowadzący:

dr	inż.	Iwona	Łapuńka 
dr	inż.	Katarzyna	Marek-Kołodziej

Katedra	Zarządzania
i	Inżynierii	Produkcji

Politechnika	Opolska

Warsztaty – Fort Boyard
Jak	 plan	 projektu	 wpływa	 na	 jego	 przebieg	 i	 efekty?	 Celem	 gry	 jest	 zapoznanie	 uczestników	 z	 zasadami	 
prowadzenia	projektów	kaskadowych,	uświadomienie	im	wartości	planowania	oraz	motywacji	do	profesjonalnego	
zarządzania	projektami.

Opis sytuacyjny
Agencja	rządowa	Demokratycznej	Republiki	San	Escobar	mierząc	się	z	siłami	zagrażającymi	całemu	światu	posta-
nowiła	wybudować	twierdzę	na	miarę	francuskiego	Fortu	Boyard.	Zadanie	powierzono	drużynie	tajnych	agentów	
odpowiedzialnych	za	ochronę	wybrzeża	przed	możliwymi	atakami	obcych	flot	(zwłaszcza	bandy	lemurów	i	 ich	
władcy	Króla	Juliana).	Pingwiny	z	Madagaskaru	opracowały	drzewo	celów,	Kowalski	przygotował	opcje,	a	Skip-
per	obmyślił	taktykę,	w	rezultacie	czego	powstał	właściwy	plan	działania.	Do	realizacji	projektu	powołano	zespół,	
którego	członkowie	cechują	się	różnymi	kompetencjami	w	zakresie	budowania	i	dostawy	materiałów	na	plac	budo-
wy.	Celem	projektu	jest	jak	najszybsze	i	najtańsze	skonstruowanie	twierdzy	z	klocków.	Kluczowymi	ograniczeniami	
są	minimalny	czas	dostawy	oraz	możliwości	transportowe	wykonawców.

Główne zagadnienia
Projekty	kaskadowe,	planowanie	projektu,	struktura	i	rola	planu	bazowego	(zakres,	harmonogram,	koszt),	czynnik	
ludzki	w	projekcie,	kompetencje	(techniczne,	kontekstowe,	behawioralne),	role	zespołowe.



Czas trwania: 
60	minut

Liczba uczestników:  
12
 

Prowadzący:
dr	inż.	Regina	Mazurek

Katedra	Zarządzania
i	Inżynierii	Produkcji

Politechnika	Opolska

Warsztaty – Zarządzania towarami 
w porcie 
Uczestnicy	wcielają	się	w	osobę	zarządzającą	Portem	Gdańskim,	a	ich	zadaniem	będzie	umiejętne	zarządzanie	to-
warami	w	taki	sposób,	aby	zgodnie	ze	swoim	przeznaczeniem,	jak	najszybciej	dotarły	do	określonych	magazynów.	
Istotne	jest	również	uwzględnienie	konieczności	zatrudniania	pracowników	na	statkach	pasażerskich,	czekających	
w	porcie.	Które	przedsiębiorstwo	okaże	się	najskuteczniejsze	w	swoich	działaniach?	

Opis sytuacyjny
W	Porcie	Gdańsk	jeszcze	nigdy	nie	było	tak	ruchliwie	jak	dziś!	Dziesiątki	statków	zawijają	właśnie	do	nabrzeży,	 
a	długie	ramiona	żurawi	portowych	puszczone	zostały	w	ruch	wysoko	nad	ziemią.	W	największym	polskim	porcie	
zaczyna	się	kolejny	pracowity	dzień.	Dokerzy	uwijają	się	w	pocie	czoła,	by	jak	najszybciej	przeładować	oczekujące	
na	statkach	towary.	Zarząd	Portu	Gdańskiego	próbuje	efektywnie	zorganizować	rozładunek	i	załadunek	towarów,	
by	jak	najszybciej	znalazły	się	w	określonych	magazynach	lub	środkach	transportu.	Kolejnym	wyzwaniem	staje	się	
zapewnienie	optymalnego	poziomu	obsługi,	czyli	zatrudnieniu	pracowników	do	obsługi	czekających	statków	pasa-
żerskich.	Celem	gry	jest	zdobycie	przewagi	nad	depczącą	po	piętach	konkurencją	i	zwiększenie	szans	na	wygraną,	
poprzez	określenie	właściwej	strategii	załadunku	i	rozładunku	towarów.

Główne zagadnienia
Zarządzanie	zleceniami,	obsługa	portu,	zatrudnianie	pracowników,	zarządzanie	strategiczne.	
 



Czas trwania: 
45	minut

Liczba uczestników:  
dowolna

 
Prowadzący:

Studenckie	Koło	Naukowe	SKN	EXPERT

Politechnika	Opolska

Warsztaty – Fabryka statków
Celem	 projektu	 jest	 uświadomienie	 uczestnikom,	 jakie	 efekty	 można	 osiągnąć	 poprzez	 pracę	 w	 grupie.	 Pokaza-
nie,	że	każdy	członek	zespołu	posiada	pewne	zalety	pozwalające	na	udoskonalenie	produkcji.	Udowodnienie,	że	 
czytanie	ze	zrozumieniem	i	zwracanie	uwagi	na	szczegóły	ma	wpływ	na	efekt	końcowy	pracy.

Opis sytuacyjny
W	wyniku	przelatującej	z	dużą	prędkością	obok	naszej	planety	kuli	ognia	w	bardzo	szybkim	tempie	zaczynają	
topnieć	lodowce,	powodując	zalania	kolejnych	państw.	Jesteś	jednym	z	niewielu	producentów	łodzi	na	ziemi,	która	
może	ocalić	ludzkość.	Zbuduj	ze	swoim	zespołem	odpowiednie	łodzie	i	zostańcie	super	BOHATERAMI!

Czy	 jesteś	 w	 stanie	 wyprodukować	 wystarczająca	 ilość	 łodzi,	 aby	 pomóc	 ludziom	 przetrwać	 te	 ciężkie	 chwile?	 
Pamiętaj,	że	czas	jest	ograniczony	i	upływa	nieubłagalnie	szybko!	Twoja	firma	posiada	3	zakłady	produkcyjne,	
które	pracują	na	wspólny	sukces.	Liczy	się	każdy	detal,	a	każdy	wyrób	jest	skrupulatnie	sprawdzany	przez	NASA.

Główne zagadnienia
Realizacja	 projektu,	 umiejętność	 współpracy,	 podział	 zadań,	 komunikacje,	 nabywanie	 cech	 lidera,	 organizacja	 
pracy,	przepływ	informacji,	wzajemna	motywacja,	kontrola	jakości.



Czas trwania: 
45	minut	-	60	minut

Liczba uczestników:  
dowolna

 
Prowadzący:

Studenckie	Koło	Naukowe	SKN	EXPERT

Politechnika	Opolska

Warsztaty – Kreatywny zespół
Celem	warsztatów,	jest	uświadomienie,	jak	powinien	działać	kreatywny	zespół.	Wskazanie	zakłóceń	i	czynników,	
które	utrudniają	pracę	w	zespole.	Uświadomienie	uczestnikom,	że	współpraca	i	rozmowa	oraz	dążenie	w	odpo-
wiednim	czasie	i	miejscu	do	wyznaczonego	celu	dadzą	sukces	całemu	zespołowi.

Opis sytuacyjny
Nadchodzi	okrutny	czas	największej	powodzi	stulecia.	Zadanie	powierzono	właśnie	Wam,	tylko	Wasz	zespół	wspól-
nymi	siłami	może	obronić	swój	najcenniejszy	skarb	-	piankę.	Aby	tego	dokonać	musicie	zbudować	jak	najwyższą	
wieżę,	na	której	szczycie	umieścicie	specjał.	Zadanie	nie	będzie	proste,	Wasza	budowla	nie	ma	stabilnej	konstruk-
cji,	nie	posiadacie	wytrzymałych	materiałów,	należy	więc	wykazać	się	kreatywnością	i	sprytem,	aby	wieża	wygrała	 
z	 żywiołem.	 Największym	 ograniczeniem	 jest	 Wasza	 wyobraźnia.	 Wyjdźcie	 poza	 granice	 głosu	 rozsądku	 
i	odkryjcie	nowy	poziom	kreatywności,	ponieważ	zegar	tyka	i	czasu	coraz	mniej.	

Główne zagadnienia
Role	zespołowe,	realizacja	projektu,	ograniczenia	zasobów,	umiejętność	współpracy,	harmonogramowanie	zadań,	
komunikacja.



Czas trwania: 
45	minut	-	60	minut

Liczba uczestników:  
dowolna

 
Prowadzący:

Studenckie	Koło	Naukowe	SKN	EXPERT

Politechnika	Opolska

Warsztaty – Lider zespołu
Celem	 warsztatów,	 jest	 uświadomienie	 uczestnikom,	 co	 to	 jest	 lider	 zespołu	 oraz	 jaka	 jest	 jego	 rola	 w	 zespole	 
i	 przedsiębiorstwie.	 Celem	 jest	 również	 wskazanie,	 jaką	 rolę	 przyjmuje	 każdy	 uczestnik	 w	 zespole,	 jakie	 cechy	 
powinny	go	wyróżniać,	jakie	powinien	mieć	predyspozycje	i	kompetencje.

Opis sytuacyjny
Jest	 środek	 nocy,	 zostaliście	 zamknięci	 w	 ciemnej	 piwnicy,	 jedynym	 wyjściem	 jest	 otwór	 w	 suficie,	 umieszczony	
kilka	metrów	nad	Wami.	W	pomieszczeniu	nie	ma	źródła	światła,	a	do	dyspozycji	macie	tylko	jeden	noktowizor.	 
Musicie	mądrze	wybrać	osobę,	która	będzie	go	używać,	nie	macie	możliwości	zmian.	W	piwnicy	znajdują	się	pudła	
potrzebne	do	budowy	wieży,	która	umożliwi	Wam	wyjście	z	pomieszczenia.	Waszym	zadaniem	jest	wydostać	się	
przed	świtem	inaczej	zostaniecie	zamknięci	tam	na	zawsze.	

Główne zagadnienia
Role	zespołowe,	realizacja	projektu,	ograniczenia	zasobów,	umiejętność	współpracy,	organizacja	pracy,	komuni-
kacja,	zaufanie.



Czas trwania: 
90	minut

Liczba uczestników:  
16
 

Prowadzący:
dr	inż.	Aneta	Kucińska-Landwójtowicz

dr	Izabela	Czabak-Górska

Katedra	Zarządzania
i	Inżynierii	Produkcji

Politechnika	Opolska

Warsztaty wprowadzające do  
Lean Manufacturing
Gra	symulacyjna	Koromo	japoński	warsztat	-	celem	warsztatów	w	formie	gry	planszowej,	jest	omówienie	najważniej-
szych	i	podstawowych	elementów	związanych	z	Lean	Manufacturing.	„Koromo	-	japoński	warsztat”,	to	szkoleniowa	
gra	symulacyjna,	której	uczestnicy	udoskonalają	pracę	warsztatu	samochodowego.	Szkolenie	w	sposób	praktyczny	
uczy	najważniejszych	metod	i	narzędzi	Lean.

Opis sytuacyjny
Dołącz	 do	 zespołu	 japońskiego	 warsztatu	 i	 wprowadź	 pewne	 udoskonalenia	 do	 poprawy	 jego	 działalności.		 
Zdobądź	 takie	 umiejętności,	 jak:	 identyfikowanie,	 optymalizacja	 i	 doskonalenie	 procesów,	 identyfikowanie	 
i	 eliminacja	 wszelkiego	 rodzaju	 marnotrawstwa.	 Naucz	 się	 przeprowadzać	 kalkulację	 kosztów	 i	 oszczędności	 
wynikających	z	projektów	lean.	Redukuj	czasy	przezbrojeń,	optymalizuj	wielkości	powierzchni	i	zapasów.	Naucz	
się	wykorzystywać	narzędzia	lean	w	celu	poprawy	efektywności	firmy.	Dzięki	zdobytej	wiedzy	będziesz	w	stanie	
stawić	czoła	napotkanym	przeszkodom	i	poradzić	sobie	z	rozwiązaniem	pojawiających	się	problemów.	Podejmiesz	
wyzwanie?

Główne zagadnienia
Just	in	Time,	Jidoka,	standaryzacja,	wizualizacja	(Andon),	Kaizen,	Hoshin	Kanri,	narzędzie	5S,	Poka	Yoke,	Kanban,	
TPM,	Shojinka,	Heijunka.	



Czas trwania: 
60	minut

Liczba uczestników:  
15
 

Prowadzący:
	dr	inż.	Łukasz	Biłos

Politechnika	Opolska

Kriogenika w przemyśle spożywczym
Lubisz	widowiskowe	eksperymenty?	Interesujesz	się	fizyką	i	przemianami	fazowymi?	
Te	warsztaty	są	dla	Ciebie!
Na	 warsztatach	 mrożących	 nawet	 krew	 w	 żyłach	 zobaczysz,	 co	 oznacza	 ekstremalnie	 niska	 temperatura,	 
doświadczysz	eksperymentalnie	wpływu	temperatury	na	ciała	stałe,	płyny	oraz	gazy...	razem		zamrozimy	produkty	 
spożywcze	i	nie	tylko...	
A	 gdyby	 tak	 zamrozić	 powietrze?	 Jak	 myślisz?	 Uda	 się	 nam?	 Nie	 bez	 Ciebie	 !	 Przychodź	 śmiało!	 Nauka	 Cię	 
potrzebuje.
W	trakcie	zajęć	eksperymentalnych	dowiesz	się	kim	był	Leidenfrost	i	jakie	zjawisko	opisał.	Dowiesz	się	jak	zacho-
wują	się	ciała	w	różnych	stanach	skupienia.	Zobaczysz,	w	jaki	sposób	można	przechowywać	żywność	bez	utraty	
jej	właściwości.	Doświadczysz	temperatury	kriogenicznej	(minus	195,4°C).

Opis warsztatów
Zajęcia	odbywać	się	będą	w	laboratorium	gastronomicznym.	Zajęcia	podzielone	są	na	krótką	część	wykładową	
i	część	eksperymentalną.	W	trakcie	zajęć	konieczne	jest	stosowanie	się	do	instrukcji	i	zasad	BHP	omówionych	na	
wstępie	przez	prowadzącego.	
Uczestnicy	warsztatów	będą	brać	czynny	udział	w	wykonywanych	doświadczeniach.	

Główne zagadnienia
Kriogenika,	metody	konserwacji	żywności,	zamrażanie,	ciekły	azot.



Czas trwania: 
60	minut

Liczba uczestników:  
15
 

Prowadzący:
mgr	inż.	Sławomir	Czabaj

	dr	inż.	Ewa	Polańczyk

Politechnika	Opolska	

Piwo, wóda - Polibuda
Poznaj	historię	i	proces	powstawania	jednych	z	najbardziej	zakorzenionych	w	naszej	historii	 i	 tradycji	wyrobów	
alkoholowych!

„W	winie	jest	mądrość.	W	piwie	jest	siła,	a	w	wodzie	bakteria.”
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Autor	nieznany

Wyroby	 alkoholowe	 takie	 jak	 piwo,	 wódka,	 wina,	 cydry	 i	 wiele	 innych	 towarzyszą	 naszej	 kulturze	 od	 
pokoleń.	 Stanowią	 one	 zarazem	 nasze	 błogosławieństwo	 jak	 i	 przekleństwo,	 jeśli	 są	 konsumowane	 w	 nadmia-
rze.	Co	warto	o	nich	wiedzieć?	Jak	się	je	wytwarza?	Czy	mogę	je	przygotować	samodzielnie?	Na	te	oraz	więcej	 
nurtujących	pytań	zostaną	udzielone	odpowiedzi	podczas	warsztatów	poświęconych	tradycji	i	technologii	produkcji	
wyrobów	alkoholowych.	Ponadto	postaramy	się	rozwiać	niektóre	z	mitów	krążących	wokół	piwa	i	innych	alkoholi.

Opis warsztatów
Zajęcia	 odbywać	 się	 będą	 w	 laboratorium	 gastronomicznym.	 Uczniowie	 początkowo	 zostaną	 zapoznani	 
z	mechanizmem	działania	alkoholu	na	organizm	człowieka	oraz	z	negatywnymi	skutkami	jego	nadużycia,	procesem	 
technologicznym	 wytwarzania	 wyrobów	 alkoholowych	 oraz	 klasyfikacją	 trunków.	 Następnie	 uczestnicy	 zostaną	
podzieleni	na	grupy	5	osobowe,	których	zadaniem	będzie	przeprowadzenie	prób	laboratoryjnych	dla	poszczegól-
nych	etapów	wytwarzania	whisky	–	zacierania,	fermentacji	oraz	destylacji.	Na	zakończenie	podsumujemy	przepro-
wadzone	warsztaty	i	odpowiemy	na	wasze	pytania.	Dodatkowo	dla	uczestników	będą	czekać	małe	upominki.	



Czas trwania: 
45	minut

Liczba uczestników:  
15
 

Prowadzący:
dr	Żaneta	Grzywacz

dr	inż.	Monika	Dąbrowska-Molenda
dr	Małgorzata	Pasek

Politechnika	Opolska

Azotany i azotyny w żywności
Azotyny	i	azotany	znaleźć	można	w	wielu	produktach	spożywczych.	Obecne	w	diecie	
w	umiarkowanej	ilości	nie	stanowią	zagrożenia,	jednak	gdy	jest	ich	z	dużo...

Dowiedz	się	więc….

Gdzie	jest	ich	najwięcej	?
Dlaczego	należy	ich	unikać	?	
Jak	ograniczyć	ilość	azotanów	w	diecie	?

	„Cóż	jest	trucizną?	Wszystko	jest	trucizną	i	nic	nie	jest	trucizną.	Tylko	dawka	czyni,	że	dana	substancja	nie	jest	 
trucizną”
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Paracelsus

Warzywa	odgrywają	istotną	rolę	w	prawidłowym	funkcjonowaniu	organizmu,	gdyż	stanowią	jedną	z	podstawo-
wych	grup	produktów	żywnościowych.	Wprowadzają	do	naszej	diety	ponad	80%	witaminy	C,	ponad	50%	wita-
miny	A	i	ponad	30%	żelaza.	Prócz	korzystnie	wpływających	na	nasz	organizm	składników,	warzywa	zawierają	
dodatkowo	zanieczyszczenia	chemiczne,	które	również	zostają	dostarczone	do	organizmu.	Zaliczyć	tutaj	możemy	
m.	in.	azotany,	azotyny	czy	metale	ciężkie.

Opis warsztatów
Zajęcia	odbywać	się	będą	w	laboratorium.	Uczniowie	początkowo	zostaną	zapoznani	z	 informacjami	na	 temat	 
toksyczności	 azotanów,	 	 ich	 pochodzenia	 oraz	 obecności	 w	 artykułach	 spożywczych	 i	 możliwościach	 ich	 
ograniczenia	w	diecie.	Następnie	uczestnicy	podzieleni	zostaną	na	grupy	3-5	osobowe,	których	zadaniem	będzie	 
pomiar	 azotanów	 w	 wybranych	 warzywach	 i	 owocach	 (sezonowych)	 różnego	 pochodzenia	 przy	 użyciu	 
Greentestu	Eco5.	Następnie	każda	grupa	omówi	swoje	wyniki	badań	i	przedstawi	wnioski.

Główne zagadnienia
Żywność,	żywienie,	azotany,	owoce,	warzywa,	zdrowie.	



Czas trwania: 
45	minut

Liczba uczestników:  
15
 

Prowadzący:
dr	Żaneta	Grzywacz

dr	inż.	Monika	Dąbrowska-Molenda
dr	Małgorzata	Pasek

Politechnika	Opolska

Witamina C - dlaczego jest taka ważna
i gdzie można ją znleźć?
Mało	kto	wie,	że	wiele	produktów	przewyższa	cytrynę	pod	względem	ilości	witaminy	C,	nawet	kilkunastokrotnie.	
Gdy	więc	złapie	nas	przeziębienie,	być	może	lepiej	będzie	zjeść	pomarańczę	lub	gotowaną	brukselkę?

Dowiedz	się	więc…

Gdzie	jest	jej	najwięcej	?	Dlaczego	witamina	C	jest	taka	ważna?	
Jakie	są	jej	źródła	i	dzienne	zapotrzebowanie?
Jakie	zagrożenia	niesie	za	sobą	niedobór	witaminy	C?

Witamina	C,	którą	znajdziemy	w	naturalnych	produktach	jest	bardziej	aktywna	niż	syntetyczny	kwas	askorbinowy.	
Lepiej	się	wchłania	i	dłużej	utrzymuje	stężenie	terapeutyczne	w	organizmie.	Dlatego	komponując	codzienną	dietę	
trzeba	uwzględnić	naturalne	źródła	tej	witaminy.	

Zatem	w	łatwy	i	efektowny	sposób		sprawdź	z	nami,	gdzie	jest	jej	najwięcej

Opis warsztatów
Zajęcia	odbywać	się	będą	w	laboratorium.	Uczniowie	początkowo	zostaną	zapoznani	z	 informacjami	na	 temat		
witaminy	C:	gdzie	jest	jej	najwięcej,	dlaczego	jest	taka		ważna?		Odpowiemy	na	pytania,	jakie	jest	dzienne	zapo-
trzebowanie	na	witaminę	C	oraz		jakie	zagrożenia	niesie	za	sobą	jej	niedobór.	Następnie	uczestnicy	podzieleni	
zostaną	na	grupy	3-5	osobowe,	których	zadaniem	będzie	wykonanie	oznaczenia	witaminy	C	w	różnych	produktach	
spożywczych.	Następnie	każda	grupa	omówi	swoje	wyniki	badań	i	przedstawi	wnioski.

Główne zagadnienia
Żywność,	żywienie,	witamina	C,	owoce,	warzywa,	zdrowie.	



Czas trwania: 
60	minut

Liczba uczestników:  
15
 

Prowadzący:
dr	Małgorzata	Pasek

	dr	inż.	Mariola	Spalik
dr	hab.	inż.	Maria	Madej-Lachowska

dr	hab.	inż.	Adam	Rotkegel

Politechnika	Opolska

Zdrowo kolorowo!
– barwniki naturalne w żywności
Barwniki	naturalne	występujące	w	żywności	nadają	im	atrakcyjniejszy,	bardziej	apetyczny	wygląd	i	sprawiają,	że	
chętniej	po	nie	sięgamy….

Dowiedz	się	więc…
Jakie	barwniki	występują	w	żywności?	Jakie	mają	kolory?
Czy	są	zdrowe?

Spośród	wielu	barwników	roślinnych	najważniejsze	są	chlorofile	i	karotenoidy.

Chlorofil	 to	zielony	barwnik	roślin	odgrywający	znaczącą	rolę	w	procesie	 fotosyntezy.	Jest	on	mieszaniną	kilku	
związków	o	podobnej	strukturze,	a	głównym	składnikiem	tych	mieszanin	jest	chlorofil	a.

Karotenoidy	natomiast	to	barwniki	będące	prowitaminami	A,	czyli	biosyntetycznymi	prekursorami	witaminy	A.	Dwa	
najważniejsze		z	nich	to	likopen	i	β-karoten.	Są	to	barwniki	roślinne	o	barwach	od	żółtej	do	czerwonej	i	to	one	są	
odpowiedzialne	za	piękne	kolory	liści	jesienią.

Poznaj	zatem,	razem	z	nami,	kolorowy	świat	barwników	roślinnych!	

Opis warsztatów
Zajęcia	odbywać	się	będą	w	laboratorium	chemicznym.	Uczniowie	początkowo	zostaną	zapoznani	z	właściwościa-
mi	i	rolą	wybranych	barwników	roślinnych,	takich	jak	chlorofile,	karotenoidy	i	antocyjany.	Następnie	uczestnicy	po-
dzieleni	zostaną	na	grupy	3-5	osobowe,	których	zadaniem	będzie	wydzielenie	barwników:	chlorofilu	z	liści	szpina-
ku	i	karotenoidów	z	przecieru	pomidorowego	lub	z	papryki	w	proszku.	Otrzymane	ekstrakty	uczniowie	zanalizują	
metodą	chromatografii	cienkowarstwowej.

Główne zagadnienia
Barwniki,	chlorofile,	karotenoidy,	antocyjany,	chromatografia,	ekstrakcja



Czas trwania: 
45	minut	-	60	minut

Liczba uczestników:  
15-20	min

 
Prowadzący:

dr	inż.	Monika	Dąbrowska-Molenda
	dr	hab.	inż.	Katarzyna	Szwedziak

Politechnika	Opolska

Sport i żywienie ma ogromne znaczenie
	„Medycyna	zmienia	się,	gdy	zmienia	się	kuchnia.	Zdrowie	utrzymane	za	pomocą	restrykcyjnej	diety	to	przykra	
choroba”.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	Monteskiusz

Zabiegani,	ale	niejdnokrotnie	nieaktywni	fizycznie,	często	nie	mamy	czasu	właściwie	się	odżywiać.	Najczęstszym	 
z	popełnianych	błędów	jest	rezygnacja	ze	śniadania,	podjadanie	w	ciągu	dnia	niezdrowych	przekąsek	i	zbyt	obfity	
posiłek	wieczorem.	Te	same	błędy	żywieniowe	powielają	dzieci	i	młodzież,	biorąc	przykład	z	dorosłych.	

Sprawdź	 swoją	 wiedzę	 na	 temat	 zdrowia,	 racjonalnego	 odżywiania	 oraz	 odpowiedniej	 aktywności	 fizycznej! 
Zweryfikuj	ją	i	zdobądź	najnowsze	naukowe	informacje.		

Opis warsztatów
Warsztat	 zaproponowany	 jest	 w	 formie	 mini	 konkursu	 wiedzy	 o	 sporcie	 i	 zdrowiu.	 Zajęcia	 odby-
wać	 się	 będą	 w	 sali,	 w	 której	 jest	 możliwość	 prowadzenie	 prezentacji	 multimedialnej.	 Uczniowie	 począt-
kowo	 zostaną	 krótko	 zapoznani	 w	 formie	 wstępu	 z	 informacjami	 na	 temat	 roli	 regularnej	 aktywności	 
fizycznej	 oraz	 racjonalnego	 odżywiania	 się	 jako	 niezbędnych	 elementów	 zdrowego	 trybu	 życia.	 Następnie	 
uczestnicy	 będą	 rozwiązywać	 test	 wyświetlany	 na	 ekranie.	 Trzy	 osoby	 z	 najlepszymi	 wynikami	 dostaną	 drobne	 
upominki	 tematycznie	 związane	 z	 kierunkiem	 naszych	 studiów,	 czyli	 żywieniem	 człowieka.	 Warsztat	 kończy	 się	 
wzajemną	interakcją	młodzieży	z	prowadzącym	na	zasadzie	odpowiedzi	na	nurtujące	młodzież	pytania	dotyczące	 
żywienia	i	aktywności	fizycznej	oraz	przedstawieniem	przez	uczestników	swoich	opinii	na	temat	formy	warsztatu.

Główne zagadnienia
Zdrowie,	racjonalne	żywienie	się,	ruch,	aktywność	fizyczna	a	dieta,		



Czas trwania: 
60	minut,	dwie	rozgrywki

Liczba uczestników:  
15-20	osób

 
Prowadzący:

dr	inż.	Monika	Dąbrowska-Molenda

	Politechnika	Opolska

„oKoło zdrowia” 
– quiz wiedzy o racjonalnym żywieniu
Ogólne	zasady	zdrowego	żywienia	są	podobne	dla	dzieci,	nastolatków	i	dorosłych.	Coraz	częściej	niestety	dzieci	
i	młodzież	ma	skłonność	do	tycia,	która	jest	wynikiem	zmiany	metabolizmu	wynikającej	z	dojrzewania,	ale	także	
tendencji	do	modnego,	niezdrowego	picia	(słodkie	napoje	gazowane)	i	jedzenia	(fast	foody),	czyli	nieracjonalnego	
odżywiania	się.	

Co	to	właściwie	jest	racjonalne	odżywianie?	Czy	i	jeżeli	tak	to,	dlaczego	jest	takie	ważne	dla	każdego	człowieka?	
Zapoznaj	się	z	naukowymi	podstawami	wiedzy	o	żywieniu.	Sprawdź	poziom	swojej	obecnej	wiedzy	wspomagając	
swoją	drużynę	w	drodze	do	zwycięstwa.

Opis warsztatów
Zajęcia	odbywać	się	będą	w	sali	audytoryjnej.	Uczestnicy	na	początku	zostaną	przywitani	i	zapoznani	z	kilkoma	
informacjami	na	temat	uczelni	i	kierunku,	jakim	się	zajmujemy	oraz	kilkoma	zdaniami	na	temat	„jesteś	tym	co	jesz”	
w	 celu	zwiększenia	 świadomości,	 jak	ogromne	 znaczenie	 dla	 funkcjonowania	organizmu	 ma	 to,	 jakiego	paliwa	
mu	dostarczamy.	Forma	krótkiej	pogadanki	bez	prezentacji.	Następnie	uczniowie	zostaną	podzieleni	na	drużyny	
liczące	do	5	osób.	W	formie	quizu	będą	sprawdzali	swoją	wiedze	na	temat	żywienia	i	mieli	dobrą	okazję,	by	ją	
uzupełnić	i	poszerzyć.

Pytania,	na	jakie	będą	odpowiadać	drużyny,	są	podzielone	na	3	grupy	w	zależności	od	stopnia	trudności,	którym	
odpowiada	liczba	punktów,	jaką	za	dane	pytanie	można	zdobyć	–	są	pule	pytań	za	10,	20	i	30	punktów.	Każda	
z	drużyn	będzie	losować	pytanie	z	wybranej	przez	siebie	skali	trudności.	Wygrywa	ta	drużyna,	która	zdobędzie	
najwyższą	ilość	punktów	w	10	rundach.	

Główne zagadnienia
Żywność,	żywienie,	zdrowie,	technologia	gastronomiczna,	składniki	odżywcze,	nawyki.	



Czas trwania: 
45	minut

Liczba uczestników:  
dowolna

 
Prowadzący:

dr	inż.	Hanna	Ścięgosz

Katedra	Matematyki 
i	Zastosowań	Informatyki

Politechnika	Opolska

Magiczne kwadraty i inne ciekawostki 
o liczbach
Magiczne	kwadraty	–	to	kwadratowe	tabele	liczb	naturalnych	takie,	że	w	każdym	wierszu,	kolumnie	i	obu	przekąt-
nych	suma	liczb	jest	taka	sama.	Nie	mają	większego	znaczenia	w	matematyce,	ale	stanowią	doskonałą	rozrywkę	
i	uczą	logicznego	myślenia.	Istnieje	wiele	innych	podobnych	łamigłówek	np.	ortogonalne	kwadraty	łacińskie	lub	
poszukiwanie	podziału	prostokąta	lub	kwadratu	na	kwadraty	o	różnych	wymiarach.	

Opis warsztatów
Na	początku	zajęć	przedstawione	zostaną	krótki	rys	historyczny	oraz	ciekawostki	dotyczące	magicznych	kwadra-
tów	oraz	łacińskich	kwadratów	ortogonalnych.	Następnie	słuchacze	otrzymają	różne	zadania	z	nimi	związane.	
Podana	zostanie	jedna	z	metod	konstruowania	magicznego	kwadratu	o	nieparzystej	długości	boku.	Pobawimy	się	
też	w	układanie	parkietu	z	kwadratowych	płytek,	każda	o	innym	wymiarze,	na	planie	prostokątnej	sali.	Jeśli	czas	
pozwoli,	 poznamy	 liczby	 trójkątne	 i	 czworościenne	 oraz	 metodę	 ich	 łatwego	 obliczenia.	 Zastanowimy	 się,	 czy	 
istnieje	największa	liczba	pierwsza.

Główne zagadnienia
Magiczny	kwadrat	luoshu,	płaskorzeźby	w	świątyni	Khadźuraho,	Melancholia	1	Albrechta	Durera,	łacińskie	kwa-
draty	ortogonalne,	liczby	trójkątne	i	czworościenne,	liczby	pierwsze.
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