
WYKAZ TEMATÓW PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH 
W SALEZJAŃSKIM GIMNAZJUM W SOKOŁOWIE PODLASKIM 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
 

Lp. PRZEDMIOT TEMAT OPIEKUN 
1 

biologia 

Selektywność błon biologicznych. 
p. Marzena 

Soczkiewicz 
2 

Czy słusznie Grzegorz Mendel nazywany jest ojcem 
genetyki? 

3 Detergenty a rozwój roślin lądowych i wodnych. 

4 

chemia 

Co sprawia, że Marię Skłodowską Curie uznaje się za 
niezwykłą kobietę? p. Anna  

Jankowska 5 Dlaczego mydło myje, a proszek pierze? 
6 Egipskie sekrety kosmetyczne. 

7 Co wiemy o wodzie i napojach dnia codziennego? 
p. Małgorzata 

Wieczorek 
8 Mydło – najważniejszy sojusznik w walce z brudem. 
9 Substancje użyteczne w walce z chorobami. 

10 
Środki do mycia i czyszczenia – budowa, właściwości i 
zastosowanie. 

p. Jolanta Cudziło - 
Abramczuk 

11 Reakcje zachodzące podczas przyrządzania żywności. 

12 
Chemia na boisku – rodzaje substancji, z których 
wykonana jest odzież i inne akcesoria sportowe. 

13 
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a Czy GMO jest zagrożeniem czasu pokoju? 

p. Kazimierz 
Zdzichowski 

14 
Bezpieczeństwo pożarowe obiektów szkolnych. 
Dokonajcie przeglądu i oceńcie szanse i zagrożenia dla 
młodzieży szkolnej na wypadek pożaru w szkole. 

15 

Postępowanie ratownicze w miejscu wypadku. 
Zaprezentujcie scenkę z sytuacją urazową i przedstawcie 
pełny schemat postępowania ratowniczego w zależności 
od przedstawionych urazów i okoliczności zdarzenia. 

16 

fizyka 

Promieniotwórczość – ratunek czy zagrożenie dla 
człowieka? p. Małgorzata 

Wyszomierska 17 Ciekawe zjawiska optyczne w przyrodzie. 
18 Od Mikołaja Kopernika do Aleksandra Wolszczana. 

19 

geografia 
Tatry - góry orogenezy alpejskiej.  

p. Agnieszka  
Błońska 

20 Mozaika geologiczna Sudetów. 

21 Zlodowacenia czwartorzędowe w Polsce. 

22 

historia 

Z historii Sokołowa Podlaskiego  - próba rekonstrukcji 
wybranego wydarzenia z historii naszego miasta.  

p. Grażyna  
Błońska 23 

Szlakiem dworów ziemiańskich na zachodnim Podlasiu – 
program wycieczki edukacyjnej. 

24 Historia Polski w pieśniach patriotycznych i wojskowych. 

25 
Spacerkiem po Sokołowie – miejsca szczególne w naszym 
mieście. p. Ewa  

Chadaj 26 Ksiądz Stanisław Brzóska – bohater nieprzeciętny. 

27 Trudne drogi polskiej niepodległości. 

28 

informatyka 

Open source jako alternatywa dla oprogramowania 
komercyjnego. p. Krzysztof  

Naworol 29 Od szyfru Cezara do kryptografii asymetrycznej. 

30 Bezpieczeństwo w sieci – co nam grozi, od czego zależy? 

31 język 
angielski 

The differeces between British and American English. 
p. Anna Jodłowska 

Kozłowska 32 
The Walt Disney Company and Disneyland - niesamowity 
świat marzeń.  
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33 
Jak uczyć się angielskiego łatwo i przyjemnie? – gra 
edukacyjna  p. Elżbieta 

Paczóska 
34 

Mnemotechniki w nauce języka angielskiego – pomoce 
edukacyjne. 

35 
The British, Americans and Australians. Różnice w 
kulturze brytyjskiej, amerykańskiej i australijskiej.  p. Anna 

Złotkowska 
36 

English - the language of the Internet. Język angielski w 
Internecie. 

37 Wpływ języka angielskiego na język polski.  
p. Aleksandra 

Pietrzak 38 
Angielski na wakacjach - jakie zwroty powinien znać każdy 
turysta.  

39 

język 
niemiecki 

Różnice między polskim a niemieckim systemem 
szkolnictwa. 

p. Katarzyna  
Rytel 

40 Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?  

41 Tematy tabu. Różnice kulturowe w Polsce i w Niemczech. p. Małgorzata 
Uścińska 42 Wielcy Niemcy – Nobliści.  

43 
Największy kraj związkowy Niemiec Bayern – co warto 
zobaczyć? 

p. Sylwia 
Skrzeszewska 

44 Marlena Dietrich – ikona kina XX wieku.  

45 
Wiodąca rola polityczna i gospodarcza Niemiec w Unii 
Europejskiej. 

p. Aneta 
Piwowar 

46 Ikony niemieckiej motoryzacji. 

47 

język polski 

Wisława Szymborska – poetka znana czy nieznana? 

p. Dorota Zalewska 48 Czytamy naszym młodszym kolegom – metoda kamishibai. 

49 Symbolika katedry w tekstach kultury. 

50 Teatr na przestrzeni wieków. 
p. Lidia Krasuska 51 Słynne pary w literaturze i historii. 

52 Biblia inspiracją tekstów kultury. 

53 
Od Rolanda do Batmana - przedstawienie motywu herosa 
od antyku do współczesności. p. Agnieszka Chomać 

Karakula 54 Jednoaktówka. Własny pomysł i realizacja scenariusza. 
55 Dziennikarskim okiem. Czas wolny uczniów naszej szkoły. 

56 
Artyści i ich muzy – wielkie uczucia inspiracją dzieł 
literackich. 

p. Anna Adynowska 57 
Romeo mówi: „Siemka Julia” – uwspółcześniamy wybrane 
fragmenty dramatu Szekspira. 

58 
Gdzie są w Sokołowie Korodusy? Charakterystyczne cechy 
gwary Sokołowa i okolic. 

59 

matematyka 

Daleko czy blisko? – różne sposoby pomiaru długości od 
czasów najdawniejszych po współczesne. p. Wioletta 

Zakrzewska 60 Na ty z liczbą π. 
61 Nasza szkoła w liczbach i procentach. 

62 Znani polscy matematycy. 
p. Dominika 
Kowalczyk 

63 Jednostki miar i wag – dawniej i dziś. 

64 Dookoła koła – czy możliwe było by dzisiaj życie bez koła? 

65 
Fenomen liczby 7. Jakie znaczenie miała liczba 7 w 
starożytności, religii, matematyce i życiu codziennym? 

p. Jolanta Iwańska 66 
Czy złota proporcja zbliża ludzi do czegoś tajemniczego – 
ciąg Fibonacciego. 

67 
W którym banku najkorzystniej ulokować swoje 
oszczędności? 
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68 

religia 

Ziemia święta (Jerozolima, Nazaret, Betlejem) – miejsce 
kultu i pielgrzymek chrześcijan. 

ks. Sławomir 
Lubiński 

69 Wirtualna wycieczka po Parafiach Sokołowa Podlaskiego. 

70 
Przesłanie Jana Pawła II podczas pielgrzymek do naszej 
Ojczyzny. 

71 
Powołanie do Świętości w ujęciu systemu wychowawczego 
Księdza Bosko. Ks. Radosław 

Kuśmierz 72 Eucharystia sercem Kościoła. Poznać aby zrozumieć. 
73 Codzienna modlitwa źródłem życia człowieka wierzącego. 

74 
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 Rządźmy się sami, czyli jak funkcjonuje samorząd lokalny 
w naszym mieście? 

p. Grażyna  
Błońska 

75 
Stowarzyszenia wokół nas czyli jak w naszym środowisku 
można aktywnie działać na rzecz innych? 

76 
Niepełnosprawni w naszym mieście – bariery i 
udogodnienia. 

77 

wychowanie 
fizyczne 

I Ty możesz zostać sędzią zawodów piłki siatkowej. 
p. Kazimierz 
Zdzichowski 

78 Klasowy rajd „znane, nieznane”. 

79 Czy ziołolecznictwo ma rację bytu w dzisiejszych czasach? 

80 Doping – nieuczciwość czy brak świadomości? 

p. Anna  
Floryszczyk 

81 
Dlaczego paraolimpijczycy są w Polsce mistrzami drugiej 
kategorii? 

82 Dzień dziecka na sportowo. 

83 Negatywne skutki uprawiania sportu. 

Jakub Paderewski 84 Gdzie aktywnie możemy spędzić czas? 

85 Jak brak ruchu wpływa na organizm? 

86 

zajęcia 
artystyczne 

Ludzie sztuki z mojej miejscowości (artyści ludowi, 
muzycy, aktorzy, prezenterzy telewizyjni) 

p. Agata  
Celińska 

87 
Moja muzyka – własna twórczość w nagraniu i edycji 
dźwięku. 

p. Krzysztof  
Naworol 

88 Wpływ muzyki ludowej na kompozytorów XIX i XX wieku. 

89 
Słynne arie operowe i operetkowe – motywy, historia 
powstania. 

90 

zajęcia 
techniczne 

Ostatnie stulecie mody – co łączy papier i tkaninę? 
p. Agata  
Celińska 91 

Tradycje wysyłania kartek świątecznych i 
okolicznościowych – szkolna poczta. 

92 
Alternatywne źródła energii – model urządzenia 
wytwarzającego energię elektryczną. 

p. Krzysztof 
Domański 

93 Czy zastąpią nas roboty? Projekt modelu robota.  

94 
Urządzenia hydrauliczne – zasada działania i praktyczne 
wykorzystanie w technice i życiu codziennym człowieka – 
model. 

 


