
Wykaz proponowanych tematów projektów edukacyjnych  

do realizacji w roku szkolnym 2016/2017  

w Gimnazjum  im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu 

L.p Tytuł projektu Opiekun projektu 

1 Barok wobec przemijania. Marzena Bielesz 

2 Czym jest praca dla człowieka? 

3 Dlaczego warto jechać do krajów niemieckojęzycznych? Maria Blenker 

4 Niemieccy odkrywcy i wynalazcy – czy bez nich świat 

byłby gorszy? 

5 Czy jestem sportowy? – testy sprawności fizycznej. Roman Blonka 

6 Czy piłka nożna wychowuje? 

7 Tradycje  i obrzędy wsi zamojskiej. Anna Chabros 

8 Pisanka wielkanocna w tradycji wsi polskiej. 

9 Czy Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie? Małgorzata Dega 

10 Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” 

11 Jakie tajemnice kryją w sobie liczby? Wioleta Derkacz 

12 Tropimy ciekawostki matematyczne. 

13 Jak sport pozwala przezwyciężyć swoje słabości? Sławomir Dudek 

14 Organizacja zawodów sportowych. 

15 Czy tak naprawdę wierzę czy praktykuje? Ks. Tomasz Kąkol 

16 Żyję  wartościami mojej wiary. 

17 Odbiór satelitarnych zdjęć pogodowych – system 

internetowy. 

Marcin Kosecki 

18 Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z 

Internetem. 

19 Doświadczenie fizyczne – witryna internetowa 

20 Ile goli strzeli król? Szkolna liga piłki nożnej w liczbach. Paweł Lewandowski 

21 Ocena sprawności specjalnej młodych piłkarzy. 

22 Pi razy drzwi – jak wyznacza się wartość najsłynniejszej 

liczby niewymiernej. 

Barbara Mołodecka 

23 Fenomen liczby 7 – jakie znaczenie miała liczba 7 w 

starożytności, religii, matematyce i życiu codziennym. 

24 Czy zagraża mi choroba nowotworowa? Halina Mazurek 

25 Ile chemii zjadamy każdego dnia? 

26 Czy wiesz czym oddychasz ?   

Ewa Mróz 27 ABC toksykologii życia codziennego 

28 Czy rzeczywiście jesteś z frazeologią za pan brat? Małgorzata Niedziela 

29 Kto i dlaczego otrzymał Literacką  Nagrodę  Nobla. 

30 Jak się zdrowo odżywiać?  Anna Pieczykolan 

31 Jaką rolę odgrywają piktogramy w życiu człowieka? 

32 Żyję i działam bezpiecznie. Jerzy Pitek 
 33 Mała ojczyzna  - mój dom. 

34 Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego? Bożena Siekierda 

35 Zwyczaje i święta w Niemczech i Polsce. 

36 Czy szybka diagnoza choroby ma wpływ na przebieg 

choroby? – pomoc w zakupie aparatu USG dla Hospicji, 

Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych. 

Beata Soboń 

37 Jak nie nudzić się w szkole? Aktywnie korzystam z  



oferty szkoły. 

38 Osiągnięcia cywilizacyjne pozaeuropejskich ludów 

starożytnych. 

Marzanna Świrszcz 

39 W garnku i przy stole czyli co i w jaki sposób dawniej 

jadano. 

40 Jak jedzenie wpływa na urodę i myślenie?  

Monika Wołos 41 What do you know about daily life in the United 

Kingdom? 

42 Why do teenarers learn foreign Languages? Beata Ziemińska 

43 Famous places landmarks and institutions. 

44 Czy teatrzyk  „kamisihibai”  może promować 

czytelnictwo w gimnazjum? 

Małgorzata Złotnik 

45 Poczytaj mi starszy kolego. 

 

 

Uczniowie zainteresowani realizacją wybranego projektu edukacyjnego 

 proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły. 

 


