
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego 

im. Jana Sztaudyngera 

w Szklarskiej Porębie 

 

Propozycje tematów projektów edukacyjnych 

na rok szkolny 2017/2018 
Język polski 

1. Podróże po Europie – poznanie sylwetek sławnych Europejczyków (twórczość, zwyczaje, 

obrzędy, potrawy). 

2. Informator o szkołach lub instytucjach noszących imię Jana I. Sztaudyngera. 

3. Inni ludzie, inne kultury w książkach Ryszarda Kapuścińskiego. 

4. Moje miasto – jak je widzę? 

Historia i Wiedza o społeczeństwie 

5. Multimedialny przewodnik po nieznanej Szklarskiej Porębie – śladami zabytków techniki. 

6. Dolina Pałaców i Ogrodów w obiektywie aparatu fotograficznego. 

7. Historię można polubić. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu historycznego z 

wybranego 

zakresu historii Polski. 

8. Zabobony w kulturze europejskiej. 

9. Patrz i zmieniaj. Czy i jak młodzi ludzie mogą wpływać na losy świata. 

10. Patroni naszych ulic. Czy ich znamy? 

11. Wirtualne Muzeum Staroci. Jak ocalić od zapomnienia stare rzeczy codziennego użytku? 

12. Trucizny w historii. (historia i chemia) 

Muzyka 

13. Muzyka w literaturze, literatura w muzyce. 

14. Film bez muzyki? Co widz traci, a co zyskuje? 

15. Jakiej muzyki słuchasz i co Si się w niej podoba? Ankiety, wywiady, rozmowy. 

Plastyka 

16. Zabytki architektury Jeleniej Góry i okolic. 

17. Maska przedstawia czy zasłania? 

18. Artyści malarstwa i rzeźby mieszkający w Szklarskiej Porębie w XIX i XX wieku. 

Fizyka 

19. Ważne odkrycia fizyczne XX i XXI wieku. 

20. Prawa fizyki wykorzystywane w naszych domach. 

21. Energetyka jądrowa – szansa czy zagrożenie? 

22. Związek fizyki ze sportem. 

23. Ziemia we wszechświecie. 

Biologia 

24. Skład gleby i jego wpływ na wzrost i rozwój rośli. 

Matematyka 

25. Matematyczna „gra logiczna”. 

26. Figury możliwe i niemożliwe w naszym otoczeniu. 

27. Systemy liczenia. 

Geografia 

28. Poznajemy kraje Europy: wizytówki państwa. 

Informatyka 

29. Jacy jesteśmy? Moja szkoła w liczbach i procentach. 

30. Multimedialny przewodnik po okolicach Szklarskiej Poręby. 

 

 



Języki obce 

31. Ile jest angielskiego w polskim? 

32. Słynne budowle w krajach anglojęzycznych. 

33. Cuda natury. 

34. Ginące kultury – pierwotni mieszkańcy krajów anglojęzycznych. 

35. Ekologia – współczesne zagrożenia, problemy. 

36. Gdzie warto pojechać, co warto zobaczyć? 

37. Jeden język – różne wyrażenia – różnice między amerykańskim a brytyjskim angielskim. 

38. Podróże kulinarne po krajach anglojęzycznych. 

39. Zróżnicowanie kulturowe we Francji – kolonie francuskie. 

40. Największe zabytki miast i landów niemieckich: Berlin, Hamburg, Brema. 

41. Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież polską i niemiecką. 

42. Niemieckie kluby piłkarskie. 

43. Współczesna inscenizacja bajki „Czerwony Kapturek „ („Rotkäppchen”). 

 

Lista tematów również na stronie www szkoły: http://www.zso-szklarska.pl/ 


