
 
 

Tematy projektów edukacyjnych dla klasy II gimnazjum  

realizowanych w roku szkolnym 2015/2016 
 

Lp. Przedmiot Nauczyciel/ 

opiekun 

Tematy 

 

 
1. język polski Agnieszka Wyrwich-

Kosela 

1. Od pisma klinowego do e-booka. 

Przygotowanie wystawy poświęconej 

dziejom pisma i książki. 

2. Śladami mistrza z Czarnolasu. Projekt 

wycieczki do miejsc związanych z Janem 

Kochanowskim. 

3. Dlaczego Marc Chagall zachwyca? 

Opracowanie katalogu wystawy dzieł 

malarza. 

 

2. język angielski Anita Smolińska 1. Differences between American and British 

English - różnice pomiędzy amerykańskim a 

brytyjskim angielskim. 

2. Illustrated dictionary of English idioms - 

ilustrowany słownik angielskich idiomów. 

3. The greatest American presidents of all time 

- najwięksi amerykańscy prezydenci wszech 

czasów  

 

3. język angielski Elżbieta Fabisiak-

Rudnicka 

1. The most famous English writers - 

najsłynniejsi brytyjscy pisarze. 

2. Who is who in the Royal Family? - kto jest 

kim w brytyjskiej rodzinie królewskiej. 

3. Królowa Elżbieta II 

 

4. język niemiecki Elwira Przybysz 1. 3 października w historii Niemiec 

2. 4 dni w Berlinie - multimedialny przewodnik 

turystyczny. 

3. Marlena Dietrich - ikona kina XX wieku 

 

5. matematyka Fryderyk Laskowski 1. Multimedia w nauczaniu matematyki - 

komputerowe pomoce naukowe. 

2. Doświadczenia losowe wstępem do 

rachunku prawdopodobieństwa. 

3. Obliczenia procentowe w praktyce 

(podwyżki, obniżki, kredyty, lokaty, 

promocje). 



 
6. historia Katarzyna Górecka 1. "Osiągnięcia cywilizacyjne pozaeuropejskich 

ludów starożytnych" 

2. "Sybiracy - mało znane karty najnowszej 

historii Polski" 

3. Nasielsk - jesteśmy stąd 

 

7. wiedza o 

społeczeństwie 

Agnieszka 

Piechocińska 

1. "Jestem Polką, jestem Polakiem"-  

Czym jest patriotyzm w dzisiejszych czasach? Czy 

ma znaczenie dla współczesnej młodzieży? 

2. "Planujemy swoją przyszłość - orientacja 

zawodowa"- Jak dobrze wybrać dla siebie 

szkołę? Jak zaplanować swoją karierę 

zawodową? 

3. "Czwarta władza czyli wpływ środków 

masowego przekazu na życie 

społeczeństwa" -Czy środki masowego 

przekazu to "czwarta władza" i od kogo lub 

od czego powinny być niezależne? 

8. geografia Agnieszka 

Piechocińska 

1. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”- 

przedstawienie walorów turystycznych 

wybranego regionu geograficznego Polski 

2. Projekt i opis trasy podróży/wycieczki na 

podstawie map turystycznych, 

topograficznych i samochodowych 

3. Czy znasz swoje miasto? Nasielsk w 

obiektywie- wystawa prac autorskich. 

 

9. chemia  Agnieszka 

Wiśniewska 

1. Dlaczego uczymy się o solach? 

2. Co możemy zrobić, aby zmniejszyć 

szkodliwy wpływ tworzyw sztucznych na 

środowisko? 

3. Jakie najważniejsze związki chemiczne 

znajdują się w produktach spożywczych? 

 

10. biologia Zofia Truszkowska 1. Co możemy zrobić aby nasze domy były 

bardziej ekologiczne? 

2. Woda - niezwykła substancja. 

3. Czy wiesz co jesz? 

 

11. fizyka Joanna Maluchnik  1. Z wizytą w Muzeum Techniki 

2. "Kopernik" odkryty na nowo. 

3. Obserwacje astronomiczne - co z nich 

wynika? 

 

http://www.ceo.org.pl/pl/projekt/news/jestem-polkajestem-polakiem


 
12. wychowanie 

fizyczne 

Ewa Żołnierzak 1. Szkolne igrzyska sportowe – „W zdrowym 

ciele zdrowy duch”. 

2. Czas wolny dawniej i dziś – więcej różnic 

czy podobieństw? 

3. Zdrowie = dieta + aktywny tryb życia 

 

13. zajęcia 

artystyczne 

Małgorzta Łaciak 1. Moda kobieca dawniej i dziś – różnice i 

podobieństwa. 

2. Śmieciorzeźba - o sztuce i recyklingu 

inaczej.  

3. Nasielsk w fotografii - wystawa. 

14. zajęcia 

artystyczne 

Danuta Białorucka 1. Jakiej muzyki słuchali nasi dziadkowie? 

2. Na jakie/czyje koncerty warto pójść? 

3. W jaki sposób muzyka łączy pokolenia? 

15. Wychowanie 

fizyczne 

Maciej Renkiewicz 1. Jakie dyscypliny sportu można uprawiać w 

naszym regionie? 

2. Projekt poświęcony sylwetce Jana Pawła II 

"Jan Paweł II o sporcie" 

3. Rola wieku w sporcie. Podaj przykłady. 

 

16. Język rosyjski Małgorzata 

Marciniak 

1. Wirtualna wycieczka po Petrsburgu. 

2. Ukraina - nasz sąsiad, nasz przyjaciel. 

3. Fałszywi przyjaciele tłumaczą. 

 

17. Technika  Małgorzata 

Łuczyńska 

1. Jak zmienił się samochód na przestrzeni lat 

pod względem bezpieczeństwa pasażerów? 

2. Pierwsza pomoc- jak jej udzielać w sytuacji 

zagrożenia życia? 

3. Gatunki i zastosowanie papieru- papierowe 

cuda. 

 

 

18. 

 

Informatyka  

 

Magdalena 

Janiszewska 

 

1. "Bezpieczeństwo w Internecie"- gazetka, 

prezentacja, ulotki, konkursy. 

2. Multimedia w szkole. 

3. "Patron naszej szkoły"- folder, prezentacje, 

konkursy, ulotki. 

 

 

http://www.ceo.org.pl/pl/projekt/news/zdrowie-dieta-aktywny-tryb-zycia
https://www.google.pl/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:pl:official&channel=np&biw=1360&bih=608&nfpr=1&q=recyklingu&spell=1&sa=X&ei=iVh7VLK9HczKPbTCgMgF&ved=0CBkQBSgA

