
Lista tematów na Seminariach Naukowych KNI Genbit 
(28 maja – 5 grudnia 2014) 

 
 
28 maja 2014 
I Seminarium Naukowe KNI Genbit: 
„Arduino – mikrokontroler dla każdego” – Bartosz Talma 
„Historia robotów i rozważania nt. budowy maszyn myślących” – Marcin Kowalczyk 
„Tworzenie prezentacji multimedialnych przy pomocy darmowych programów online” – 
Kamil Świątek 
„Nowoczesna żywność” – inż. Joanna Dańko  
„Android – teoria i praktyka” – inż. Sebastian Palenciuk 
 
30 maja 2014 
II Seminarium Naukowe KNI Genbit: 
„Kompendium wiedzy z zakresu technologii Bluetooth dla początkujących użytkowników” – 
inż. Sebastian Palenciuk 
„Oscyloskop: przebiegi czasowe i krzywe Lissajous – implementacja w języku Java” – 
Marcin Kowalczyk 
„Podczerwień bez tajemnic” – Bartosz Talma 
 
3 czerwca 2014 
III Seminarium Naukowe KNI Genbit: 
„Szkodliwe oprogramowanie w sieci Internet” – Marcin Kowalczyk 
„Pokaz możliwości kamery sportowej GoPro Hero3+ Black Edition i obróbka materiału 
wideo” – Kamil Świątek 
„Graficzna prezentacja danych pobranych z Arduino na przykładzie czujnika temperatury” - 
Bartosz Talma 
 
13 czerwca 2014 
IV Seminarium Naukowe KNI Genbit: 
„Ataki na systemy informatyczne zagrożeniem dla bezpieczeństwa informacji” – Marcin 
Kowalczyk 
„Arduino #4-Funkcja "tone" na przykładzie kilku buzzerów” – Bartosz Talma 
„Mała prezentacja Ruby” – Eryk Nowik 
„Git-podstawy” – Marcin Krasuski 
„Wprowadzenie do RoR” – Marcin Krasuski 
„Podstawy JavaScript” – inż. Joanna Dańko 
„Handlebars.js-silnik szablonów Javascript” – Łukasz Świder 
„Spring Boot-Java, Web, No Xml” – Patryk Kobus 
  
12 sierpnia 2014 
V Seminarium Naukowe KNI Genbit „Informatyka i jej zastosowania”: 
„Podstawy wyrażeń regularnych i ich zastosowania” – Marcin Kowalczyk 
„Tworzenie publikacji na przykładzie IGK” – inż. Joanna Dańko 
„Nauka programowania dla dzieci” – Marta Frąckiewicz 
„Przyśpieszanie aplikacji napisanych w HTML5 i JavaScripcie” – Mateusz Wiśniewski 
„Program e-sens” – Edyta Biardzka 
„E-logistyka” – Mariusz Lipski 
„Modele biznesowe w Internecie” – Karol Maciejuk 



„Zastosowanie informatycznych systemów zarządzania w małych i średnich 
przedsiębiorstwach” – Iwona Łaska 
„Systemy i technologie informatyczne w logistyce” – Ewelina Filipczuk 
„Metody pozyskiwania informacji - wyszukiwarki internetowe” – Łukasz Kordys 
„Ingress - rozszerzona rzeczywistość” – Bartosz Talma 
 
7 listopada 2014 
VI Seminarium Naukowe „Informatyka i jej zastosowania”: 
„Struktury danych w informatyce. Przegląd i zastosowanie struktur danych” – Mateusz 
Dybciak, 
„Kroje pisma a wykorzystanie tuszu w drukarkach” – Marcin Kowalczyk, 
„Zastosowanie informatyki w logistyce na przykładzie wybranych firm” – Grzegorz Czapski, 
„E-wybory jako nowoczesna forma głosowania” – Piotr Czapski, 
„Prawa jednostki w cyberprzestrzeni” – mgr John Paul Pniewski, 
„Informatyka w logistyce na przykładzie systemu RFID” – Jacek Cieciera, 
„Era cyfryzacji w odniesieniu do archiwów” – Piotr Warowny, 
„Porównanie popularnych programów do nagrywania filmów z gier” – Bartosz Talma, 
„Python - z czym się je, mocne i słabe strony” – Karol Breguła. 
 
5 grudnia 2014 
VII Seminarium Naukowe: 
„Prezentacja systemu PlanICS” – dr Artur Niewiadomski 
„Android. Moc modyfikacji. Część 1. Root. Czyli jak rozwiązać 90% problemów.” – Paweł 
Trochimiuk 
„DNS – zasada działania i praktyczna konfiguracja” – Karol Breguła 
„Tworzenie i obsługa formularza w Google Drive” – Bartosz Talma 
„XML – podstawy i zastosowania” – Marcin Kowalczyk 
„Bitcoin - Szybki zysk czy pułapka? ” – Dawid Kmieciak 
„Zastosowanie informatyki w poprawie wydajności w rolnictwie” – Kamil Świątek 


