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Tematy projektów gimnazjalnych na rok 2015/2016 

 

 

Przemiot 

 

Temat projektu 

 

Język polski 

 

  

 

1. Dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Nasza mała 

ojczyzna. 

2. Co zawdzięczamy starożytnym Grekom? 

3. Jak zrealizować film o patronie naszej szkoły? 

4. Katedra gotycka. Historia i współczesność. 

5. Mój Wrocław - ludzie i miejsca. 

6. W kręgu Muz - wieczór poezji Jana Twardowskiego. 

7.Wybrane dzieła Aleksandra Fredry w komiksie. 

8.Nasza wizja „Balladyny” 

9.Jak manipulować i prowokować - media jako źródło 

informacji i dezinformacji. 

10.Jak ciekawie zaprezentować życie i twórczość patrona 

szkoły? - Hrabia Aleksander Fredro. 

11. Fantastyczne istoty mityczne. Przedstaw w formie 

plastycznej (technika dowolna płaska) fantastyczne istoty z 

wybranej mitologii : greckiej, rzymskiej, skandynawskiej... 

12. Świat przedstawiony-niezwykły świat. Przedstaw w 

formie plastycznej (technika dowolna płaska) świat 

przedstawiony jednej z lektur: "Balladyny", "Antygony", 

"Małego Księcia" lub "Czarnoksiężnika z Archipelagu" 

13. Gazetka szkolna - wydanie specjalne. 

 

 

Język niemiecki 

  

 

 

1. Inscenizacja bajki w języku niemieckim 

2. Drezno-miasto partnerskie Wrocławia 

3. Nasze konstrukcje-wynalazki. 

4. Niemcy – atrakcje turystyczne naszych sąsiadów  

5. Czy znasz swoje miasto? Przewodnik multimedialny w 

języku niemieckim 

6. Jakie znane osoby z krajów niemieckojęzycznych miały 

wpływ na rozwój historyczny kulturalny w Europie ? 

7. Marlena Dietrich - ikona kina XX wieku. 

8. Kulinarna podróż- czego warto spróbować w Austrii, 

Szwajcarii i Niemczech. 

9. Różnice pomiędzy polskim i niemieckim systemem 

szkolnictwa  

10.  Zabytki stolic krajów niemieckojęzycznych 

11. Niemieckie wynalazki zmieniają świat. Jak rodziły się 

wielkie pomysły? 
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Język angielski 

  

 

 

1. Jak zmieniała się moda na przestrzeni wieków. 

(opracowanie języku ang).  

2. Sytuacje stresogenne młodzieży uczącej 

się. (opracowanie języku ang). 

3. Zdrowa i niezdrowa żywność ( opracowanie języku ang). 

4. Mój dom - moją twierdzą. Dom moich marzeń. 

(opracowanie języku ang). 

5. Obcokrajowcy we Wrocławiu.  

6. Jak Ameryka zmieniła losy świata w XX wieku? 

7. Który z prezydentów Ameryki zasługuje na uznanie? ( 

portret 10 wybranych osób). 

8. Sławni ludzie w Wielkiej Brytanii. 

9. Sztuka Wielkiej Brytanii. 

10. Wirtualna wycieczka po Londynie. 

11.Idiomy angielskie – jak je zapamiętać? 

12.Kuchnia brytyjska tradycyjna i współczesna. 

13. Jaki wpływ miały ikony popkultury amerykańskiej na 

historię i kulturę tego kraju 

 

 

Historia 

  

 

 

1.Śladami kultury wrocławskich Żydów. 

2.Moje miasto w PRL-u. 

3.Ze Lwowa do Wrocławia. Fredro – świadek historii. 

4.Nasi rówieśnicy-bohaterami narodowymi. 

5.Polskie dziedzictwo historyczne, czyli zwiedzamy Polskę. 

6. Jestem Polakiem... Jestem Polką. Czym jest patriotyzm w 

oczach współczesnej młodzieży? 

 

 

Wiedza o 

społeczeństwie 

  

 

 

1.Instytucje społeczne w moim mieście. 

2.Mniejszości narodowe w Polsce. 

3.Odpowiedzialność za naruszanie praw autorskich. 

4. Zadania policji , praca dzielnicowego (wywiad). 

5.Jakie korzyści uzyskała moja gmnia po wejściu Polski do 

Unii Europejskiej? 

 

 

Geografia 

  

 

 

1. Pod dachem Europy - w Alpach. 

2. Wulkany - niebezpieczny żywioł czy oaza życia? 

3.Magia wybranych miejsc mojego regionu 

4.Przewodnik turystyczny po Wrocławiu 

5.Wybrane Parki Narodowe świata. 

6. Piekno Polskich Parków Narodowych. 

7.Kraje Uni Europejskiej – ich stolice i flagi. 
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Biologia 

  

 

1.Historia odkryć biologicznych a dzieje człowieka. 

2. Wszystko o wybranym gatunku zwierzęcia, które 

spotykam w drodze do szkoły.  

3. Gleba i jej mieszkańcy. 

4. Czy możliwe byłoby życie na Ziemi bez owadów (lub 

bakterii, ptaków)? 

5. Jaki wpływ na rozwój rośliny  wywierają wybrane czynniki 

chemiczne, fizyczne, biologiczne? 

6. W jaki sposób odkrycie np. szczepionki, DNA, wpłynęło 

na nasze życie? 

7. Jaki jest wpływ np. nikotyny, alkoholu, narkotyków na 

zdrowie człowieka? 

8. W jaki sposób promować zdrowy styl życia? 

9. Co zrobić, aby poprawić pamięć lub kondycję fizyczną? 

10. Jak związki chemiczne zawarte w kosmetykach 

wpływają na naszą skórę? 

11. Jaki jest stan zanieczyszczenia w mojej okolicy? 

12. Co możemy zrobić aby mój dom był bardziej  

ekologiczny? 

14. Jaki wpływ wywierają mieszkańcy na środowisko 

przyrodnicze? 

15. W jaki sposób śmieci utrudniają nam życie? 

16. Dlaczego poszukujemy odnawialnych źródeł energii? 

 

 

Chemia 

  

 

1. Chemia w naszym domu 

2. Wpływ diety na zdrowie człowieka 

3. Sprawdź, co jesz - związki chemiczne w żywności 

4. Sztuka w recyklingu 

5. Kolorowa chemia- świat wskaźników naturalnych i 

laboratoryjnych. 

6. Jakie substancje chemiczne znajdują się w domowej 

apteczce? 

7. Dlaczego mydło myje, a proszek pierze? - chemia w 

łazience. 

8. Czy sól jest zawsze słona? - sole w życiu codziennym 

 

 

Informatyka 

  

 

 

1.Komputer-wróg, czy przyjaciel? 

2. Rola Internetu w życiu człowieka. 

3.Znaczenie emotikonów we współczesnej komunikacji. 
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Matematyka 

  

 

 

1. Jak zmierzyć obiekty niedostępne? 

2. Ułamki (ich zapis i historia). 

3. Giganci i lilipuci – małe i duże liczby w przyrodzie. 

4. Podatki są ceną jaka płacimy za cywilizację – zostań 

ministrem finansów. 

5.  Dookoła koła. 

6. Sposoby zapisu liczb. 

7. Jak mierzono kiedyś, a jak mierzymy dziś? 

8. Pałacowe posadzki  czyli parkietarze. 

9. Skąd wiadomo ile wynosi iczba pi? 

10. W jakimbaznku najlepiej załozyc konto 

oszczędnościowe?  

11. Wybór operatora telefonii komórkowej. 

12. Wrocławsy profesorowie matematyki. 

13. Najwięksi matematycy i ich odkrycia . 

 

 

Fizyka 

 

  

 

1. Droga hamowania – od jakich czynników zależy jej 

długość. 

2. Jak po maśle – pozytywne i negatywne skutki działania 

tarcia 

3. Jak działa rakieta ? 

4. Burza – skąd się bierze, jak się chronić przed skutkami 

wyładowań atmosferycznych. 

5. Pole magnetyczne elektromagnesu – od jakich 

czynników zależy jego siła. 

6. Oddziaływania w przyrodzie – które towarzyszą nam na 

co dzień. 

7. Czy energia jądrowa jest bezpieczna ? 

8. Jak i gdzie powstaje prąd – różne typy elektrowni. 

 

 

Wychowanie 

fizyczne 

  

 

 

1.Obiekty sportowe przedwojennego Wrocławia- historia 

powstania  i architektura. 

2. Znane sylwetki polskich sportowców jako czynnik 

kształtujący pozytywne postawy wobec sportu wśród dzieci i 

młodzieży. 

3. Historia wybranej dyscypliny sportowej. 

4. Polscy medaliści olimpijscy Londyn 2012. 

5. Sukcesy polskich lekkoatletów w wieku XX i XXI na 

arenach międzynarodowych. 

6. Historia piłki ręcznej w Polsce i na świecie. 

7. Ciekawe miejsca wokół wrocławia – czy można dojechać 

do nich na rowerze? 
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Edukacja dla 

Bezpieczeństwa 

  

 

 

1. Algorytm udzielania pierwszej pomocy w miejscu 

zdarzenia. 

2. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy. 

 

 

Przedmioty 

artystyczne 

  

 

 

1. Moda kobieca w XX wieku 

2. Najpiękniejsze podwórka w mojej miejscowości – 

fotoreportaż 

3.Kwiat – forma a treść. Interpretacja tematu z 

zastosowaniem różnych technik plastycznych 

4. Mandala – niezwykła  forma plastyczna  

5. Grafitti– ściana pozytywnych myśli 

6. Ludzie sztuki z mojej miejscowości 

 

 

Muzyka 

 

1.Polskie tańce ludowe. 
2. Muzyka łagodzi obyczaje - wpływ muzyki na życie 
młodzieży. 
3. Bogactwo i piękno polskich kolęd. 
4. Wielcy kompozytorzy polscy. 
5. Jakie są preferencje muzyczne współczesnej młodzieży. 
6. The Beatles - poznajmy legendę. 
7. Mozart i jego opery. 
 

 

Religia 

  

 

 

1.Ostrów Tumski – wyprawa na wyspe skarbów. 

2. Sanktuaria Maryjne w Polsce. 

3. Biblia – Święta księga chrześcijan 

4. Religie chrześcijańskie w Polsce. 

 

 

Etyka 

  

 

 

1. Starożytni filozofowie w poszukiwaniu szczęścia 

2. Arystotelesowska etyka złotego środka 

 

 

 

 


