
Tematy projektu edukacyjnego na rok szkolny 2016/2017 

Lp. Temat projektu Uwagi 

1. Gdzie znajdują się intrygujące i nieznane miejsca na Ziemi? Temat zarezerwowany 
przez grupę. 

2. Na czym polegają walory kwiatów z różnych części świata.  

3. Co zawdzięczamy Szkotom?  

4. Czy warto pojechać do Szkocji?  

5. Jak zachęcić współczesną młodzież do czytania książek? 
Poziom czytelnictwa w naszej szkole. 

 

6. Jak powstaje miód? Właściwości i zastosowanie miodu oraz 
innych produktów wytwarzanych przez pszczoły. 

 

7. Obliczenia bankowe. Jak działają banki?  

8. Jezus - kim jest dla mnie?  

9. Co zmieni w moim życiu Sakrament Bierzmowania?  

10. Jak wyglądało życie w PRL-u?  

11. Których naszych rówieśników nazywamy bohaterami 
narodowymi? 

 

12. Czy w literaturze są autorytety?  

13. Czy otyłość jest problemem dzieci i młodzieży?  

14. Od ,, Bogurodzicy'' do... Jakie pieśni pełniły rolę hymnu 
narodowego Polaków? 

 

15. Czy znamy pieśni legionowe i partyzanckie? Które z nich 
warto zapamiętać? 

 

16. Czy pszczoły znają geometrię? Z wizytą w ulu, czyli wielokąty 
foremne w przyrodzie. 

 

17. Co to jest kopuła geodezyjna i jak ją zbudować?  

18. Jak przedstawia się historia piłkarskich mistrzostw świata?  

19. Jakie były sukcesy Polski na piłkarskich mistrzostwach 
świata? 

 

20. Jakie tajemnice kryje królestwo zwierząt i roślin? Temat zarezerwowany 
przez grupę. 

21. Czy żywność GMO jest zdrowa?  

22. Gdzie wykorzystujemy maszyny proste?  

23. Gdzie wykorzystujemy prawo Pascala?  

24. Kogo można nazwać patriotą?  

25. Jakie są ślady kultury żydowskiej w Olkuszu?  

26. Jak zmieniała się moda w sporcie w ostatnim stuleciu?  

27. Jak reklamy wpływają na odbiorców? Temat zarezerwowany 
przez grupę. 

28. Jakimi sposobami młodzież Gimnazjum nr 4 w Olkuszu radzi 
sobie ze stresem? 

 

29. Biała karta historii - jak agresja Związku Radzieckiego 
wpłynęła na Polskę? 

Temat zarezerwowany 
przez grupę. 

30. Femme fatale -  w jaki sposób ,,kobieta - demon'' 
funkcjonuje w literaturze? Na wybranych przykładach. 

Temat zarezerwowany 
przez grupę. 



31. Piosenka powinna mieć tekst -  czy aby na pewno? O 
nietypowych tekstach piosenek na wybranych przykładach. 

 

32. Encyklopedia muzyki współczesnej, czyli jak kształtowały się 
style i kierunki muzyczne? 

 

33. Jakie znamy subkultury muzyczne?  

34. Wymarzona szkoła... czy tak kiedyś będzie?  

35. Jak żyć bez komputera?  

36. Dodatki do żywności, czyli co kryje się pod symbolem E?  

37. Jaki wpływ ma chemia na nasze życie?  

38. Kim są sławni olkuszanie?  

39. Sekrety nazwisk. Czy wiemy, skąd pochodzą nazwiska?  

40. Jakie miasta w Niemczech warto obejrzeć i dlaczego?  

41. Najsłynniejsze kobiety świata dawniej i dziś- które z nich 
zasługują na szczególną uwagę? 

 

42. Czy muzyka klasyczna może zainteresować współczesnego 
nastolatka? 

 

43. Dlaczego ludzie kochają Marka Grechutę?  

44. Jaką rolę pełni muzyka filmowa?  

45. Jaką rolę pełni głos w życiu aktora?  

46. Jakie są współczesne formy aktywności fizycznej?  

47. Występ Polski na EURO 2016- spełnienie marzeń czy wielkie 
rozczarowanie? 

 

48. Jaka jest rola psychologa w sporcie?  

49. Jaką rolę pełniła aktywność fizyczna w starożytnej Grecji?  

 


