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Miejsce naszych praktyk

 Nasze praktyki odbywały się w salach komputerowych firmy Vitalis GmbH w Lipsku. 
Dotarcie do miejsca stażu zajmowało nam ok. 35 min. Dzięki dobrej komunikacji i naszej 
orientacji w terenie w większości wypadków nie mieliśmy z tym problemów, aby dotrzeć 
punktualnie 



Co robiliśmy na praktykach ?

W pierwszym tygodniu praktyk 
doskonaliliśmy nasze umiejętności w 
programowaniu w językach: HTML5, CSS, 
JavaScript oraz jQuery. 

Zajmowaliśmy się również przygotowaniem 
sali komputerowej dla innych grup.

Pracowaliśmy na sprzętach firmy apple. 

Okazało się, że to co nauczyliśmy się przez 
te prawie trzy lata w WZS umożliwiło nam 
na bezproblemowe odnalezienie się w 
zadaniach, które wyznaczał nam niemiecki 
opiekun Martin. 



Przygotowywanie sali komputerowej



W drugim oraz trzecim 

tygodniu praktyk 

zajmowaliśmy się tworzeniem 

naszej własnej strony 
internetowej z wyjazdu do 

Lipska oraz pobytu w 

Niemczech. Nasze strony 

mogli zobaczyć dziś nasi 

koledzy podczas Dnia 

Erasmusa. Ponad to 

tworzyliśmy własną sieć 

komputerową pod czujnym 

okiem naszego nauczyciela-
pana Martina.

Tydzień drugi i trzeci



Ostatni tydzień praktyk

Ostatni tydzień naszych praktyk minął w miłej atmosferze na 
podsumowaniu naszych osiągnięć:

 montowaliśmy i przygotowywaliśmy sprzęt komputerowy

 poznaliśmy zasady BHP w zawodzie informatyka 

 instalowaliśmy, konfigurowaliśmy i zarządzaliśmy systemami 
operacyjnymi typu Windows, Linux

 rozpoznawaliśmy topologie lokalnych sieci komputerowych

 poznaliśmy różne media transmisyjne

 planowaliśmy sieci komputerowe

 poznaliśmy zagadnienia bezpieczeństwa w sieci komputerowej;

 poznaliśmy narzędzia administrowania siecią



Jak informatycy spędzali czas wolny? 

Bowling Abend-czyli wieczorny „wypad” na kręgle



Zwiedzanie fabryki BMW w Lipsku



INFORMATYCY ZWIEDZILI LIPSK. MIEJSCA, 

KTÓRE ODWIEDZILIŚMY TO:

• DWORZEC GŁÓWNY, 

• KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA, 

• KOŚCIÓŁ ŚW.TOMASZA, 

• GEWANDHAUS,

• POMNIK GOETHEGO I PIWNICA 

AUERBACHA, 

• POMNIK J.S.BACHA,

• WIEŻA WIDOKOWA (31PIĘTER),

• UNIWERSYTET W LIPSKU,



Uniwersytet oraz pomnik Goethego



Weekend w Berlinie

Brama Brandenburska                                                      Potsdamer Platz
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