
TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH dla KLASY 2 GA rok szkolny 2o16/2o17

JĘZYK POLSKI:

1. O reklamie słów kilka (stereotypy, manipulacja, reklama społeczna).

2. Miłość niejedno ma imię. Nie jedno, więc ile? O obiektach godnych umiłowania na 
przestrzeni wieków.

JĘZYK ANGIELSKI:

1. Gramatyka angielska w piosenkach.    (KW)

2. Obiekty turystyczne krajów anglojęzycznych w miniaturze.  (KW)

3. Rodzina królewska Wielkiej Brytanii i jej drzewo genealogiczne.  (KW)

4. Kuchnia Brytyjska – multimedialna książka kucharska i degustacja.  (KW)

5. Ilustrowany przewodnik po angielskich łamańcach językowych.  (KW)

6. Parki narodowe Stanów Zjednoczonych w ilustracjach i poetyckich impresjach. (KW)

7. 10 must-see landmarks in Great Britain. A subjective view. 10 miejsc wartych 
odwiedzenia w Wielkiej Brytanii. Wybór subiektywny. (AK)

8. 10 must-see landmarks in the USA.  A subjective view. 10 miejsc wartych odwiedzenia
w Stanach Zjednoczonych. Wybór subiektywny. (AK)

J.FRANCUSKI

1. Pod dachami Paryża.

2. Śladami wielkich Polaków – Paryż.

HISTORIA

1. Powstania narodowe na ziemiach Zagłębia Dąbrowskiego

2. Dzieje górnictwa w Sosnowcu

3. Znani i nieznani patroni sosnowieckich ulic

MATEMATYKA

1. Mit o liczbie niewymiernej.

2. Żyjemy wśród liczb



CHEMIA

1. Diament – znany i  nieznany.

2. Historia szminki.

3. Czy to prawda, że „Red Bull” doda ci skrzydeł?

GEOGRAFIA

1. Ślady przeszłości zapisane w krajobrazie. Przykład Beskidu Śląskiego i Żywieckiego

2. Dziedzictwo kulturowe jako atrakcja turystyczna. Przegląd subiektywny na przykładzie 
Beskidów.

WF

1. Historia klubu Zagłębie Sosnowiec. (PG)

2. Olimpijczycy w Zagłębiu Dąbrowskim. (PG)

3. Prezentacja multimedialna " przewodnik po zdrowym odżywianiu" (AM)

4. Zorganizowanie szkolnego turnieju w wybranej dyscyplinie. (AM)

WOS

1. Działalność organów samorządu terytorialnego oczami samorządowców.

2. Polityka oświatowa miasta Sosnowca - dzień dzisiejszy i jutro.

3. Mam naście lat i chcę być odpowiedzialny za moją małą ojczyznę - przykłady 
pozytywnych 

               działań uczniów na rzecz rodzinnego miasta.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

1. Eko-dźwięk.

2.Wy-nalazca.

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Samochód wodorowy, dzieło człowieka czy techniki?

Samochody elektryczne i hybrydowe - ekologiczne czy trujące?

BIOLOGIA



1. Cukrzyca- chorobą przeszłości i dnia dzisiejszego.

2. Niesamowity świat pająków.

FIZYKA

1.   Czy to co widzi nasze oko to prawda???? 

2.   Jak powstaje kolorowy most na niebie?

3.   Świat kina - prawdziwy czy sprzeczny z prawami fizyki?

4.   Oszczędzamy!!!! Jak to zrobić by zużycie energii elektrycznej w domu było minimalne. 

5.  Zapraszamy na show! „Magiczny świat oddziaływań” 

INFORMATYKA

1. Czy gry komputerowe to oprogramowanie narzędziowe czy użytkowe ?

2. Bezpieczeństwo i kryptografia w informatyce. 

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH  dla klasy 2 GB (rok szkolny 2016/2017)

JĘZYK POLSKI: 

1. Potrawy jako teksty kultury.

2. Sosnowiec - śladami wybitnych pisarzy [artystów]. 

JĘZYK ANGIELSKI:

Dziewczęta:

1.Great Britain - it's so beautiful (Wielka Brytania jest piękna)

2.British means unusual - on the peculiarity of Britishness ("Brytyjski" znaczy inny)

3.My music sounds British - on the phenomenon of popularity of British music (Moja muzyka
brzmi po Brytyjsku)

Chłopcy:

1. The American Civil War - two visions of America. Wojna secesyjna - dwie wizje Ameryki.



2. British and American subcultures - brytyjskie i amerykańskie subkultury.

J.FRANCUSKI

1. Pod dachami Paryża.

2. Śladami wielkich Polaków – Paryż.

HISTORIA

1. Powstania narodowe na ziemiach Zagłębia Dąbrowskiego

2. Dzieje górnictwa w Sosnowcu

3. Znani i nieznani patroni sosnowieckich ulic

4. Prawosławie w Sosnowcu

MATEMATYKA

1.Mit o liczbie niewymiernej.

2.Zyjemy wśród liczb.

FIZYKA

1. Czy to co widzi nasze oko to prawda???? 

2. Jak powstaje kolorowy most na niebie?

3. Świat kina - prawdziwy czy sprzeczny z prawami fizyki?

4. Oszczędzamy!!!! Jak to zrobić by zużycie energii elektrycznej w domu było minimalne. 

5. Zapraszamy na show! „Magiczny świat oddziaływań” 

CHEMIA

1. Diament – znany i  nieznany.

2. Historia szminki.

3. Czy to prawda, że „Red Bull” doda ci skrzydeł?

BIOLOGIA 



1. Cukrzyca- chorobą przeszłości i dnia dzisiejszego.

2. Niesamowity świat pająków.

GEOGRAFIA

1. Promocja "Małej Ojczyzny"

2. Czy Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie?

WF

dziewczęta

1. Negatywne skutki uprawiania sportu. 

2. Kim są polskie gwiazdy paraolimpiady w RIO  DE JANEIRO?

chłopcy

1. Kibicowanie z klasą.

2. Najbardziej zasłużeni sportowcy z Sosnowca.

INFORMATYKA

1. Czy gry komputerowe to oprogramowanie narzędziowe czy użytkowe ?

2. Bezpieczeństwo i kryptografia w informatyce. 

WOS

1. Działalność organów samorządu terytorialnego oczami samorządowców.

2. Polityka oświatowa miasta Sosnowca - dzień dzisiejszy i jutro.

3. Mam naście lat i chcę być odpowiedzialny za moją małą ojczyznę - przykłady pozytywnych 
działań uczniów na rzecz rodzinnego miasta

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

1. Eko-dźwięk

2. Wy-nalazca

ZAJĘCIA TECHNICZNE

1. Samochód wodorowy, dzieło człowieka czy techniki?



2. Samochody elektryczne i hybrydowe - ekologiczne czy trują


