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1.Znane sylwetki polskich sportowców jako czynnik kształtujący pozytywne postawy
wobec sportu wśród dzieci i młodzieży.
2. Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i samopoczucie człowieka.
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1. Baterie ‐ chemiczny koktajl.
2. Jakie najważniejsze związki chemiczne znajdują się w produktach spożywczych?
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1. Jak oszczędzić na urlopie?
2. Matematyka a zdrowie?
1. Nowoczesne formy aktywności ruchowej dla kobiet
2. Rola właściwego odżywiania w życiu ucznia
1.Dowcip i rubaszność w wypowiedziach pana Zagłoby.
2.Twoja ulubiona adaptacja filmowa powieści i ich porównanie.
1.Godło , barwy i hymn‐ jaka jest historia polskich symboli
narodowych?
2. Wybitna postać mojego regionu.
3.Oblicza humanitaryzmu.
1. Komputer dla programisty.
2. Jak powstaje aplikacja?
1. Jak przybliżyć ideę świąt Bożego Narodzenia sycowskim gimnazjalistom ?
2. Jak za pomocą form teatralnych pokazać dobre maniery?
1.Czego mogę dowiedzieć się o historii mojego miasta? –
tłumaczenie fragmentów kroniki J. Franzkowskiego o historii
kościoła pw. św. Piora i Pawła w Sycowie.
2.Jak mogę przyjemnie uczyć się języka niemieckiego? ‐ mój pomysł
na naukę wybranego zagadnienia gramatyczno‐leksykalnego.
1." Krótka historia długiej drogi" ‐ historia demokracji ujęta w
formie przedstawienia teatralnego z wykorzystaniem
multimediów.
2.Trójpodział władzy w państwie demokratycznym ‐ analiza
funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie
równowagi ustrojowej w państwie.
1.,,Tak On jest Królem''‐ jasełkaBożonarodzeniowe.(scenariusz,
oprawa)
2 .,,Umieram w Tobie''‐ Rekolekcje Wielkopostne(scenariusz,
oprawa)
1.Jan Matejko i Henryk Sienkiewicz Polakom.
2.Dzieła Zbigniewa Podurgiela w Sycowie.
1. Spróbuj udowodnić , że Fryderyk Chopin rzeczywiście był
romantykiem.
2. Czy muzyka " fortepianowa "jest popularna wśród młodzieży.
1.Sławni matematycy i ich odkrycia.
2.Podwyżki i obniżki cen ‐ obliczenia procentowe.
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1.Czy nowości kulinarne innych narodów wzbogacają naszą
codzienną dietę.
2.Co gimnazjaliści wiedzą o nałogach.
3.Kolorowo znaczy zdrowo ‐ czy warzywa i owoce są stałym
składnikiem naszej diety
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1.Słowacki poezji II wojny światowej‐ utwory K. K. Baczyńskiego na
tle czasów pogardy.
2.Gimnazjaliści‐ prozaicy. Jak napisać i zaprezentować powieść ?
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1.Czy nauczanie Jana Pawła II dotyczące życia od monentu poczęcia
ażdo naturalnej śmierci jest nadal aktualne?
2.Jaka role w wychowaniu młodego pokolenia ma dzisiejsze
nauczanie Papieża Franciszka?
1.Did love overcome death in William Shakespeare’s „Romeo and
Juliet”?
2.What is the general truth of William Shakespeare’s works?
1.Mapa miejsc niebezpiecznych w szkole‐co zrobić aby ich nie było?
2.Dlaczego warto zostać uczniem naszej szkoły?
1."Ile francuskiego w angielskim a angielskiego we francuskim"?
różnice, podobieństwa, zapożyczenia.
2."Is Australia at the end of the world? ‐ facts and myths about the
culture.
1.Towarzystwo NationalGeographic ‐ upowszechnianie i rozwój wiedzygeograficznej.
2.Religie świata.
1.Willst du in der Stadtwohnen? ‐ Jaoder nein ? Begruendedeine
Meinung.
2.Willst du in der WohnungoderimEinfamilienhauswohnen?‐
begruendedeineMeinung.
1.Jak zorganizować wycieczkę w góry dla uczniów gimnazjum.
2.Jak usprawnić poszczególne partie ciała.
1.Jakie doświadczenia fizyczne można przeprowadzić przy użyciu
butelki PET ?
2.Czy fizyka przydaje się w sporcie?
1.How doesittaste? ‐ czego warto spróbować w Wielkiej Brytanii?
2.How much Poland is there in Poland? ‐ West culture influence as
an inspiration for Polish people. Ile Polski jest w Polsce? ‐ Jak
kultura Zachodu wpływa na Polaków?
1.W jaki sposób wynalezienie koła wpłynęło na nasze życie?
2.Kiedy pudełko zbudowane z kartki A4 będzie miało największą
objętość?
1."Sport bewirktbei Menschen so einGefühl, dasssiesich
glücklicherfühlen". Sport powoduje u ludzi takie uczucie, że czują
sięoniszczęśliwsi.
2." Einkäufe in traditionellenGeschäftensindschon out, weil
Online‐Shopping dieWeltbeherrscht ".Zakupy w tradycyjnych
sklepach nie są już na czasie, ponieważ opanowują świat zakupy
online
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1.Bieganie ‐ sport na całe życie.
2.Skutki sedenteryjnego trybu życia.
1.Czy nauka matematyki jest łatwa? Przez rozrywkę do wiedzy.
2.Czy oszczędzanie oznacza liczenie? Bankowość dla nastolatka.
1.Jak gimnazjalista może spędzać Dzień Pański?
2.Jak odkrywać prawdziwego Boga w codzienności?
1.Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej.
2.Kluby fitness w moim mieście ‐ charakterystyka obiektu, wybór
zajęć, rodzaje sprzętu.
1.Najciekawsze miejsca w mojej okolicy. Projekt trasy turystycznej.
2.Rola zbiornika retencyjno‐rekreacyjnego w Stradomi Wierzchniej
od momentu jego powstania.
1.Zabawa w teatr.
2.Redagujemy słownik gwary gimnazjalisty.
3.Piszemy wiersze.

