
TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

TEMAT NAUCZYCIEL – 
OPIEKUN 
PROJEKTU 

Wybory Parlamentarne i Prezydenckie w Bystrzycy Kłodzkiej i 

gminie na tle wyborów w kraju - po roku 1989 - Analiza w 

formie prezentacji multimedialnej i prelekcji dla rówieśników.  

J. Biniek 

Problemy XX wieku- terroryzm- prezentacja multimedialna . - J. Biniek 

Inspirujące i ciekawe kanały edukacyjne na You Tube. 

Przygotujcie własny film, by opowiedzieć o Waszych 

ulubionych gwiazdach Internetu.  

M. Bień 

Czy powstania narodowowyzwoleńcze w XIX wieku miały 

sens? Przygotujcie prezentację multimedialną i debatę w 

szkole. 

M. Bień 

Śladami świętych – poszukiwania ikonograficzne (warsztaty, 

wystawa, prezentacja). 

D. Sip- 

Podlewska 

 
W Roku Sienkiewicza - konkurs gimnazjalny ze znajomości 

twórczości pisarza ( opracowanie regulaminu i 

przeprowadzenie konkursu). 

D. Sip- 

Podlewska 

 

Książki, które są o nas.- opracujcie temat w dowolnej formie.  I. Sulikowska 

Nagrody IBBY-prezentacja multimedialna. I. Sulikowska 

Zaprezentujcie w dowolnej formie najpiękniejsze, według 

Was, wiersze polskich poetów o wiośnie.  

E. 
Magierowska 

Zaprezentujcie w wybranej przez siebie formie twórczość 

współczesnego pisarza powieści dla młodzieży. 

E. 
Magierowska 

Jak zmienia się książka? Od zwojów do e-

booka.(przygotowanie prezentacji). 

A. Rarus 

Jak uatrakcyjnić stronę internetową biblioteki?-  A. Rarus 



zmodernizujcie stronę internetową biblioteki i ją 

poprowadźcie.  

„Święto niepodległości w szkole…”. Opracujcie scenariusz 

uroczystych obchodów Święta Niepodległości. A. Synowiec 

A. Synowiec 

Kilkuminutowy film związany z życiem klasy/ szkoły w 

wybranej konwencji filmowej. 

A. Synowiec 

Moda polska na przestrzeni wieków- prezentacja strojów 

kobiecych i męskich, fryzur, biżuterii w formie wystawy 

rysunków.  

M. Śliwowska 

Pałace, zamki, dworki, ogrody na Ziemi Kłodzkiej- wystawa 

prac ( rysunki, zdjęcia, ilustracje). 

M. Śliwowska 

Ziemia kłodzka w legendach i podaniach naszego regionu-

przygotujcie inscenizację. M. Dereń 

M. Dereń 

Pasja czytania książek. Przygotujcie i opublikujcie swoje 

recenzje wybranych książek. - M. Dereń 

M. Dereń 

Stwórzcie  scenariusz i zorganizujcie '' Międzygimnazjalny 

Festiwal Piosenki  Polskiej''.  

M. Kociumbas 

Zorganizujcie szkolny kiermasz prac świątecznych. M. Kociumbas 

Historia polskich wynalazków i ich wynalazców – w formie 

wystawy.  

Ł. Puchalski 

 „W cieniu męża”- o życiu i działalności królewskich małżonek- 

dowolnej formie . 

Ł. Puchalski 

Dokonajcie analizy, czy energia jądrowa jest bezpieczna dla 
człowieka i środowiska ( problem badawczy przedstawcie w 
dowolnej formie)  

S. Pierzchała-
Ryznar 

Sprawdźcie, w jaki sposób plac zabaw może uczyć fizyki ( 
problem badawczy zakończony prezentacją wykonanych 
pomocy dydaktycznych) . 

S. Pierzchała-
Ryznar 

''Spacer po niebie'' -wykonanie makiety przedstawiającej 
wybrane obiekty astronomiczne. 

K. Olejnik-
Boczoń 



'' Fizyka w zabawkach'' - wystąpienie poselskie mające na celu 

uzmysłowienie społeczeństwu, jak ważna jest nauka fizyki w 

szkole. 

K. Olejnik-
Boczoń 

Bryły w architekturze naszego regionu- zastosowanie 

matematyki w praktyce  stwórzcie makietę wybranych 

obiektów. 

J.Ćwik-Jacuk 

Pitagoras. Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowanie w 

planimetrii i stereometrii. Przedstawcie zagadnienie w 

dowolnej formie.  

J.Ćwik-Jacuk 

Symetria wokół nas – jak tworzyć porządek i piękno?  
Zaprojektujcie i wykonajcie makietę ogrodu. 

M. Karpowicz 

Wykorzystanie  brył przestrzennych w architekturze , 
przyrodzie i w życiu codziennym. Przedstawcie zagadnienie w 
formie wystawy zdjęć. 

M. Karpowicz 

Omówcie przykłady złotej proporcji w przyrodzie. Przygotujcie  

prezentację.  

J. Gajewska-
Grelak 

 Omówcie  matematyczne aspekty twórczości Mauritsa 

Eshera. Przygotujcie prezentację i album.  

J. Gajewska-
Grelak 

 Jak wykorzystać geogebrę do obliczania napięcia na 

podstawie prawa Ohm'a. Przedstawcie zagadnienie w 

dowolnej formie.  

W. Jacuk 

Zaprojektujcie  świetlną sygnalizację uliczną z wykorzystaniem 

Arduino. 

W. Jacuk 

 Jakie korzyści i zagrożenia wynikają z surfowania po 

internecie.  Zorganizujcie szkolenie dla rówieśników. 

K. Jas 

Sieć rzeczna ziemi kłodzkiej a ochrona przeciwpowodziowa – 

prezentacja multimedialna.  

J.Biniek 

 

Szlaki turystyczne pttk ziemi kłodzkiej z uwzględnieniem 

zabytków sztuki sakralnej – prezentacja multimedialna. 

J.Biniek 

 

Czy znamy wieże widokowe w najbliższym regionie? M. Żochowska 



Zorganizujcie cykl wycieczek i wystawę zdjęć.   

Projekt wycieczki do Czech przedstawcie w formie posteru. M. Żochowska 

 

Alkohol szkodliwy czy pożyteczny? – gazetka szkolna i wykład 

dla rówieśników.  

K. Gąsiorowska 

 

Sole wokół nas – album. K. Gąsiorowska 

Zasady zdrowego odżywiania – przygotujcie ulotki  i gazetkę 

szkolną. 

A. Abelec 

 

 Choroby zakaźne. Zagrożenia dla społeczności lokalnej i 

globalnej – prezentacja multimedialna. 

A. Abelec 

 

 Wpływ nikotyny na organizm człowieka – przygotujcie plakaty 

i gazetkę szkolną. 

M. Włosowicz 

 

Jak człowiek wpływa na efekt cieplarniany? –  przeprowadźcie 

wykład dla uczniów w ramach lekcji biologii w oparciu o 

prezentację multimedialną. 

M. Włosowicz 

 

Znane kobiety w historii Niemiec, Austrii lub Szwajcarii – 

prześledźcie ich życiorysy i  przedstawcie je w dowolnej 

formie (np. album, film, prezentacja).         

L. Brzezicka 

Święta w krajach niemieckojęzycznych –  przedstawcie je w 

dowolnej formie (np. album, film, prezentacja w języku 

niemieckim ).  

L. Brzezicka 

Poznajemy najpopularniejsze potrawy niemieckie. Książka 

kulinarna w języku niemieckim przygotujcie w dowolnej 

formie -  i degustacja potraw podczas szkolnej/klasowej 

uroczystości. 

M. Gacek 

Znani i zasłużeni Niemcy oraz ich osiągnięcia - zaprezentujcie 

w dowolnej formie. 

 

M. Gacek 

Niemiecka i polska historia naszej szkoły 1880-2016/17 – 

przygotujcie prezentację multimedialną na podstawie 

dokumentacji znajdującej się w bibliotece szkolnej. 

H. P. Keuten 

Wykonajcie referat dotyczący stosunków polsko-niemieckich 

w okresie 1945-2016 na przykładzie wydarzeń w Bystrzycy 

Kłodzkiej i okolicach. 

H. P. Keuten 



Brytyjska kuchnia - dlaczego nie? Przedstawcie w dowolnej 

formie w języku angielskim najpopularniejsze potrawy kuchni 

wyspiarzy i  zorganizujcie degustację potraw podczas 

szkolnej/klasowej uroczystości . 

M. Feszczuk 

Zaplanujcie 5- dniową wycieczkę do Londynu w formie 

broszurki lub filmu. 
M. Feszczuk 

Mnemotechniki w praktyce, czyli jak skutecznie uczyć się 

języków obcych. Zorganizujcie kurs dla rówieśników. 
D. Warzocha 

Kim był Walt Disney? 
Przedstawcie w dowolnej formie (album, prezentacja) postać 

Walta Disneya. 

D. Warzocha 

Szkoły w Wielkiej Brytanii- przedstawcie  podział szkół oraz 

scharakteryzujcie lekcje obowiązkowe oraz zajęcia 

pozalekcyjne w formie referatu w języku angielskim. 

A. Bodnar 

Które zawody mundurowe są najczęściej wybierane w 

Wielkiej Brytanii,  dlaczego?- wybierzcie pięć zawodów, 

scharakteryzujcie je i przedstawcie w dowolnej formie w 

języku angielskim. 

A. Bodnar 

Paracelsus - medycyna pierwszy raz po niemiecku. 

Przedstawcie  postać Paracelsusa - prezentacja multimedialna. 

J. 

Zygmanowski 

Niemieckie miasto partnerskie Bystrzycy Kłodzkiej - Amberg. 

Przedstawcie  portret miasta w prezentacji multimedialnej w 

języku niemieckim. 

J. 

Zygmanowski 

W poszukiwaniu flamenco – pochodzenie tańca, artyści, style 

– opracujcie temat w formie wykładu dla klasy. 

J. Stankiewicz 

 

Dlaczego warto mieszkać w kotlinie kłodzkiej? – miejsca 

ciekawe, mniej znane i rzadziej uczęszczane – opracujcie 

temat w formie prezentacji w języku angielskim. 

J. Stankiewicz 

 

Najsłynniejsi sportowcy wszech czasów – przygotujcie album. A. Konefał 
 

Prawdziwi mistrzowie sportu – laureaci nagrody fair play. 

Przedstawcie  w dowolnej formie najciekawsze waszym 

zdaniem sylwetki nagrodzonych sportowców. 

 

A. Konefał 
 

Dokonajcie w dowolnej formie przeglądu dyscyplin 
sportowych uprawianych w naszym regionie.   Wskażcie  
efekty, jakie osiągają zawodnicy uprawiający te dyscypliny. 

P. Wróbel 
 

  Gdzie aktywnie możemy uprawiać sport? Przygotujcie mapę 
miejsc, które warto polecić młodzieży I dorosłym. 
 

P. Wróbel 
 

Przeprowadźcie  konkurs na najlepszego sportowca 
Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy   Kłodzkiej. 

I. Marcinów 
 



Przedstawcie  negatywne skutki uprawiania sportu w formie 
raportu z własnych badań. 
 

I. Marcinów 
 

 Taniec w polskiej tradycji. Przygotujcie i zaprezentujcie układ 
taneczny. 

J. Kaszyński 
 

Przeprowadźcie akcję promującą sport i rekreację w szkole. 
 

J. Kaszyński 
 

Co wpływa na zdrowy styl życia? Wskażcie  konkretne 
przykłady, zorganizujcie szkolną akcję promującą zdrowy styl 
życia. 

E. Rojek 
 

Porównanie sprawności fizycznej dziewcząt klas II gimnazjum . 
 

E. Rojek 
 

Przedstawcie historię klubu piłkarskiego Śląsk Wrocław w 
dowolnej formie. 
 

D. Kruk 
 

Polacy na igrzyskach olimpijskich w piłce nożnej – opracujcie 
zagadnienie w dowolnej formie. 
 

D. Kruk 
 

Jak budowa Orlika wpłynęła na rozwój I popularyzację piłki 
nożnej w naszej    gminie? Opracujcie temat w formie 
wywiadów i opublikujcie wyniki. 
 

A.Matusik 
 

 Dlaczego nie wszyscy uczniowie ćwiczą na lekcjach 
wychowania fizycznego? Opracujcie raport na podstawie 
własnych badań. 
 

A.Matusik 
 

 


