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F1inSchools krok po kroku 

 Video: Czym jest F1 in Schools? 

Załóż zespół - stwórz zespół 3-6 osobowy, wymyśl nazwę, 

zdecyduj o rolach zawodowych; Kierownik zespołu, 

Inżynier produkcji, Inżynier projektu, Grafik i Kierownik 

zasobów.  Zarejestruj się za pomocą formularza na stronie 

www.f1inschools.pl lub skontaktuj z kinga@academya.com. 

 

 

 

Promocja - wiele zespołów prowadzi własne kanały 

promocyjne: zakładają swoje strony lub profile na kanałach 

społecznościowych. Gdy jest o Was głośno, łatwiej pozyskać 

pomoc i sponsorów. Kto wie, może zostaniecie też 

zaproszeni do lokalnego radia lub telewizji? 

 

Projektowanie - przy użyciu oprogramowania 3D CAD (Computer Aided Design) zaprojektuj bolid F1 

przyszłości zgodnie ze specyfikacjami określonymi przez Międzynarodowy Komitet Przepisów, tak jak 

w Formule 1. To ten moment, w którym tworzycie kształt bolidu, który będzie decydował o czasie 

przejazdu.  

Analizuj - aerodynamika jest analizowana w wirtualnym 

tunelu aerodynamicznym przy użyciu oprogramowania do 

obliczania dynamiki płynów (CFD). Pamiętajcie – wszystkie 

programy zostaną udostępnione Wam za darmo. Przy okazji 

nauczycie się oprogramowania, z którego korzystają 

inżynierowie na całym świecie. 

 

Wykonanie - używając oprogramowania 3D CAM (Computer 

Aided Manufacture), zespół wykonuje samochód ze specjalnie 

przygotowanego bloku materiału.   

  

 

 

Pit Booth- przygotuj ekspozycję pokazującą Twoją pracę na 

wszystkich etapach projektu.  Pokaż wszystkich z Waszej jak 

najlepszej strony. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eUz4z4Wzgvc&ab_channel=F1inSchoolsHQ
http://www.f1inschools.pl/
mailto:kinga@academya.com
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Scrutineering - procedura sprawdzenia każdego 

wymiaru pod kątem zgodności z regulaminem.  

Ocena techniczna – sędziowie odbywają rozmowę z 

zespołem. Pytają, jak zostały wyprodukowane ich 

samochody i dlaczego zdecydowano się na taki 

kształt. 

 

 

Prezentacja słowna - przygotuj prezentację, która 

będzie przedstawiona panelowi sędziów, obejmującą 

wszystkie aspekty wyzwania. Poza samym projektem 

możecie pokazać jak budowaliście zespół i 

promowaliście jego działalność.    

Ocena portfolio - przygotuj dwa 10-stronicowe 

portfolio w formacie A3, jedno portfolio biznesowe 

(dokumentujące Twoją strategię marketingową i 

biznesową) i jedno portfolio inżynierskie 

(dokumentujące budowę Twojego samochodu). 

Wyścig - czas na wielkie wyzwanie! W trakcie ekscytującego finału bolidy będą ścigały się na 

specjalnym torze. Będzie to świetna zabawa dla wszystkich uczestników. Dwa najlepsze zespoły 

otrzymają przepustkę na finały światowe organizowane na torze Formuły 1.   
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