
 
 
Na podstawie testu w ramach projektu Opole z LNU oraz Wydziałem Edukacji Miasta Opole (OEIIZK) zapraszamy do 
bezpłatnego skorzystania z możliwości nauki programowania online, poprzez profesjonalną platformę Liga Niezwykłych 
Umysłów/LNU (przy aktywnej pracy bezpłatnie do  31.12.2020), zdobywcę Złotego Medalu Targów EDUTEC 2020. 
Platforma zawiera kursy programowania i obsługi baz danych w językach C++, Python, Java i SQL. Dzięki zawartej w niej 
wiedzy, automatycznej i natychmiastowej ocenie rozwiązań użytkowników oraz dostępie do pomocy konsultantów, 
doskonale wspomaga naukę Informatyki w części dotyczącej  programowania, zarówno w czasie zajęć prowadzonych 
online przez nauczyciela jak i w ramach nauki indywidualnej. Uczniowie szerzej interesujący się programowaniem 
znajdą na niej zadania daleko wykraczające poza podstawę programową. Platforma warstwę grywalizacji, w tym m.in. 
rankingi, osiągnięcia, rangi, misje i wyzwania. Ukończenie kursu z danego języka programowania otwiera także drogę 
do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego opartego na europejskiej klasyfikacji umiejętności cyfrowych e-CF.  
 
Konto próbne można założyć przez stronę: https://edukacja.lnu.org.pl/ 
 

W celu aktywacji konta do wersji Premium (ilość kont Premium jest ograniczona, przy dużej aktywności danej szkoły 

zwiększymy ich ilość w trakcie  testu) prosimy o kontakt z nauczycielem Informatyki.  

Konta Premium  dla Uczniów oraz rozszerzone  konta testowe (również zalecany kontakt z  nauczycielem) z dostępem 

do  prawie 100 zadań wspierających podstawę nauki kodowania w  Python-ie są bezpłatne do  31.12.2020 w ramach 

testu: Opole z LNU/Wydział Edukacji Miasta Opole. Platforma  ciągle się rozwija  i dodajemy nowe moduły (np. Python 

dla  maturzystów od 10/11.2020 czy też SQL dla szkół), zadania oraz funkcjonalności. 

Dostęp dla Nauczyciela/i (dla 2) prowadzących jest również bezpłatny.   

Do informacji:   

Komercyjny dostęp Premium do platformy kosztuje 249 zł / rok bez możliwości pracy w grupie szkolnej. 

Oczywiście w ramach potencjalnej,  przyszłej umowy szkolnej (z partycypacją Uczniów/lub bez) jest to  kwota istotnie 

niższa lub będzie to bez opłat dla Uczniów. 

Komercyjny koszt egzaminu certyfikacyjnego e-CF w ramach Europejskiego Standardu Kompetencji Cyfrowych to 149 zł 

brutto.  
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