
TEMATY  PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA KLAS TRZECICH 

GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

1. Napiszcie scenariusz i nagrajcie słuchowisko na podstawie fragmentu 

wybranej lektury- E. Magierowska

2. Przygotujcie prezentację multimedialną Muzeum Szkolnego – 
E. Magierowska

3. "Wybory Parlamentarne i Prezydenckie w Bystrzycy Kłodzkiej i 

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

prezentacji multimedialnej"- J. Biniek
4. "Róg obfitości" - współczesna cywilizacja marnotrawstwa.  ( realizacja

wspólna z J. Zygmanowskim)- D. Sip- Podlewska
5. "Zatrzymaj się, posłuchaj, poczytaj" - z okazji Dnia Książki z książką 

w plenerze do ludzi- D. Sip- Podlewska
6. Polska droga do wolności, obraz XIX-wiecznych powstań 

narodowowyzwoleńczych w postaci prezentacji multimedialnej- 
M. Bień.

7. Hekatomba Warszawy- multimedialny kalendarz powstania 

warszawskiego- M. Bień
8. Moja miejscowość w legendach i podaniach  regionu- przewodnik- 

M. Dereń
9. Pasja czytania książek- recenzje 10 najpoczytniejszych książek 

młodzieżowych- M. Dereń
10.„Święto niepodległości w szkole…”. Opracujcie scenariusz 

uroczystych obchodów Święta Niepodległości - A. Synowiec
11.Nasz patron- kardynał Stefan Wyszyński- prezentacja multimedialna 

dokumentująca życie i działalność S. Wyszyńskiego- A. Synowiec
12.Opracujcie scenariusz i przygotujcie przedstawienie „Sąd nad 

książką”- A. Rarus, I. Sulikowska

         13. Biblioteka prezentuje swoje zbiory- przygotujcie inscenizację- 

          A. Rarus, I. Sulikowska

14.Wybierzcie dzieło lub styl artystyczny i przetwarzając je, zaaranżujcie 

pomysł na terenie szkoły.- M. Kociumbas



15.Walentynkowy Festiwal Piosenki Polskiej- przygotujcie program 

uroczystości szkolnej.- M. Kociumbas

16.Zamki, pałace gminy Bystrzyca Kłodzka. Przygotuj prezentację 
multimedialną.- Ł. Puchalski

17.Czołgi pancerne II wojny światowej na froncie wschodnim- 

przygotujcie prezentacja w dowolnej formie- Ł. Puchalski

18.Wykonajcie wystawę prac plastycznych „Pałace, zamki, dworki 

występujące na  ziemi kłodzkiej” – M. Śliwowska

19.Przygotujcie wystawę małej formy graficznej „Etykieta zapałczana” – 

M. Śliwowska

20.Dokonajcie analizy, czy energia jądrowa jest bezpieczna dla człowieka 
i środowiska ( problem badawczy) - S. Pierzchała-Ryznar

21.Sprawdźcie, w jaki sposób plac zabaw może uczyć fizyki ( problem 
badawczy) – S. Pierzchała-Ryznar

22. ''Spacer po niebie'' -wykonajcie makietę przedstawiającą wybrane 
obiekty astronomiczne. - K. Olejnik-Boczoń,

23. '' Fizyka w zabawkach'' – przygotujcie i wygłoście wystąpienie 
poselskie mające na celu uzmysłowienie społeczeństwu, jak ważna jest
nauka fizyki w szkole– K. Olejnik-Boczoń

24.Porównajcie, jak wyglądał kalendarz na przestrzeni dziejów – J.Ćwik-
Jacuk

25.Pitagoras. Twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowanie w planimetrii i 
stereometrii. – J.Ćwik-Jacuk

26.Symetria wokół nas – jak tworzyć porządek i piękno? – M. Karpowicz
27.Wykorzystanie  brył przestrzennych w architekturze , przyrodzie i w 

życiu codziennym. – M. Karpowicz

28.Omówcie przykłady złotej proporcji w przyrodzie. Przygotujcie 
prezentację. –J. Gajewska-Grelak.

29.Omówcie matematyczne aspekty twórczości Mauritsa Eshera. 
Przygotujcie prezentację. –J. Gajewska-Grelak.

30.Jak wykorzystać geogebrę do obliczania napięcia na podstawie prawa 
Ohm'a.- W. Jacuk 

31.Jakie korzyści i zagrożenia wynikają z surfowania po internecie. – 
K. Jas

32.Jak działają wirusy i programy antywirusowe. – K. Jas



33.Zaprojektuj świetlną sygnalizację uliczną z wykorzystaniem Arduino.- 
W. Jacuk

34.Bawaria - krajoznawcza podróż do największego landu Niemiec- 
zaprezentujcie w dowolnej formie –M.Gacek
 

35.Znani Niemcy i ich osiągnięcia - przygotujcie prezentację 
multimedialną-M.Gacek

36.Niemiecki humor - dlaczego nas nie śmieszy? Przygotujcie prezentację
multimedialną na temat różnic kulturowych.-M.Czermak

37.Typowy Niemiec i typowy Polak - przygotujcie prezentację 
multimedialną o stereotypach.-M.Czermak

38.  Znane kobiety ze świata kultury, nauki lub sportu w historii Niemiec, 

Austrii lub Szwajcarii. Jaki wpływ wywarły na kulturę, naukę i sport?

 Prześledźcie  ich życiorysy i  przedstawcie je w dowolnej formie ( np. 

prezentacja, album, książka, wystawa, film)-L.Brzezicka
39. Znany pisarz/pisarka z niemieckiego obszaru językowego.  Opracujcie

jego/jej  życiorys  i  przedstawcie go w dowolnej formie ( np. 
prezentacja, album, książka, wystawa, film)-L.Brzezicka

40. Paracelsus - życie i twórczość.- zaprezentujcie w dowolnej formie.- 
J.Zygmanowski

41. Niemiecka i polska historia naszej szkoły 1880-2014/15 –wykonajcie 
prezentację multimedialną na podstawie dokumentacji  znajdującej się 
w bibliotece szkolnej.-H.P. Keuten

42.Moralność głupoty - obrazy głupoty w literaturze i sztuce-przedstawcie
w dowolnej formie-J. Zygmanowski

43. Amberg - portret miasta partneskiego Bystrzycy Kłodzkiej- 
zaprezentujcie w dowolnej formie.- J. Zygmanowski

44. Wykonajcie  referat dotyczący stosunków polsko-niemieckich w 
okresie 1945-2014 na przekładzie wydarzeń w Bystrzycy Kłodzkiej i 
okolicach.-H.P. Keuten

45.  Dzień w szkole w Polsce i w Wielkiej Brytanii - nagrajcie film 
porównujący obie szkoły-J. Stankiewicz

46.  Flamenco - historia, style i przykłady - prezentacja multimedialna-
J.Stankiewicz

47.‘Tea  time’  u  królowej  Elżbiety-  przedstawcie  w  dowolnej  formie
elementy symboli Wielkiej Brytanii-M. Feszczuk



48.Monarchie współczesnej Europy- brytyjska rodzina królewska. 
Przygotujcie prezentację w dowolnej formie na temat panującej 
dynastii Windsor w formie drzewa genealogicznego oraz zebranych 
ciekawostek z życia dworu -M.Feszczuk

49.Nauka  języka  angielskiego  poprzez  współczesne  multimedia  -
Przedstawcie w dowolnej formie- A. Bodnar

50. Który  z  prezydentów USA zasługuje  na  uznanie?  Przedstawcie  w
dowolnej formie portrety 5 wybranych osób. – A. Bodnar

51.„Walking  around  London”-  zaplanujcie  kilkudniową  wycieczkę  do
Londynu. - D. Warzocha

52.„Tam,  gdzie  mężczyźni  chodzą  w  spódnicach”-  przygotujcie
prezentację multimedialną.- D. Warzocha

53.Nasz  pomysł  na  szkolny  festiwal  sportu.  Opracujcie   regulamin,
sposób organizacji i przeprowadzenia festiwalu. – A. Konefał

54.Cechy  motoryczne człowieka-  scharakteryzujcie  i  podajcie  po  kilka
ćwiczeń kształtujących wybrane cechy motoryczne . - A. Konefał

55.Sylwetki wielkich postaci polskiego sportu – przygotujcie album -  A.
Konefał

56.Dokonajcie przeglądu dyscyplin sportowych uprawianych w naszym
regionie.  Wskażcie  efekty,  jakie  osiągają  zawodnicy  uprawiający  te
dyscypliny. –P. Wróbel

57. Gdzie  aktywnie  możemy  spędzać  czas  ?  Przygotujcie  wycieczkę
klasową.  –P. Wróbel

58.Przeprowadźcie  konkurs na najlepszego sportowca Gimnazjum nr 1 w
Bystrzycy   Kłodzkiej – I. Marcinów

59.  Przygotujcie układ taneczny do wybranego utworu muzycznego – 
I. Marcinów

60.Przedstawcie negatywne skutki uprawiania sportu – I. Marcinów
61.Piękno tańca towarzyskiego. Przygotujcie i wykonajcie dowolny taniec

towarzyski – J. Kaszyński
62.Taniec w polskiej tradycji. Przygotujcie i wykonajcie dowolny taniec –

J. Kaszyński
63.Co wpływa na  zdrowy styl  życia?  Wskażcie  konkretne  przykłady i

przeprowadźcie pogadankę wśród rówieśników. E. Rojek
64.Cechy  motoryczne  człowieka.  Przygotujcie  i  przeprowadźcie

ćwiczenia w grupie rówieśników.  E. Rojek
65.Historia klubu piłkarskiego Sląsk Wrocław. D. Kruk
66.Polacy na igrzyskach olimpijskich w piłce nożnej. D. Kruk
67.Chemia w żywności- prezentacja.- K.Gąsiorowska 
68.Substancje chemiczne wokół nas - album –K. Gąsiorowska 



69.System  rzeczny  Ziemi  Kłodzkiej  (Powiat  kłodzki)  i  ochrona
przeciwpowodziowa-prezentacja multimedialna – J. Biniek  

70.Sanktuaria  Maryjne i  szlak  papieski  na Ziemi  Kłodzkiej  jako obiekty
turystyki pielgrzymkowej - prezentacja multimedialna – J. Biniek  

71.Gdzie  pojechać  na  wycieczkę  w  naszym  regionie?  Przygotujcie
wycieczkę-Małgorzata Żochowska 

72.Skąd pochodzą uczniowie w naszej szkole? –przeprowadźcie badania
ankietowe i przedstawcie wyniki w formie map  –M. Żochowska 

73.Opracuj  prezentację  o  chronionych  gatunkach  roślin  w  naszym
regionie–M. Włosowicz 

74.Przedstaw  prezentację  w  dowolnej  formie  (prezentacja  graficzna,
multimedialna, wykład) na temat wpływu człowieka na ekosystemy. –
M. Włosowicz

75.Opracuj  prezentację  o  chronionych  gatunkach  zwierząt  w  naszym
regionie. –B. Płaskocińska - Czarnecka 

76.Opracuj  prezentację  pt.  Różnorodność  biologiczna  w  Polsce–  B.
Płaskocińska -Czarnecka


