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OPIEKUN 

1. 

Rowerem , czy samochodem , jak szybciej , 
wygodniej i taniej dojedziesz do celu ? 
Porównaj warunki podróży rowerem i samochodem. 
 

Wojciech Walkowiak 

2. 

Jaki wpływ na funkcjonowanie człowieka ma 
hałas?" 
Poszukaj odpowiedzi na pytanie oraz zaproponuj sposoby na 
wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum hałasu w życiu 
codziennym.   
 

Katarzyna Matelska 

3. 

Języki otwierają drzwi! Jak ważna jest nauka 
języków obcych? 
Celem projektu jest zwrócenie uwagi na to jak ważna jest nauka 
języków obcych, nie tylko w szkole, ale i przez całe życie. 
Każdy może nauczyć się, nigdy nie jest zbyt późno lub wcześnie! 
 

Anna Norkiewicz 

4. 

Dlaczego cudze chwalicie, swego nie znacie? Moje 
miasto w obiektywie. 
 Pokaż piękno Poznania na fotografii i udowodnij, że to 
miasto warte poznania. 
 

Lidia Pilarska 

5. 

Jak powinna wyglądać bezpieczna droga do 
szkoły? 
Poszukaj odpowiedzi na to pytanie. 
 

Patryk Pluciński 

6. 

Ile jest chemii w żywności? 
Zbadaj czy w dzisiejszych czasach można wyprodukować żywność 
bez użycia „chemii” 
 

Patryk Pluciński 

7. 

Czy polskie święta i zwyczaje są w stanie 
przeciwstawić się zalewającej kulturze 
anglosaskiej? 
Ukazanie  rodzimej i obcej kultury w naszym kraju oraz 
wskazanie czy owe zjawisko jest pozytywne, czy też 
negatywne i jaką przybiera skalę. 
 

Adam Bisiorek 

8. 

Czy możemy poznać kultur ę innych krajów 
poprzez smak? 
Poszukaj odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli tak, to przedstaw w 
jaki sposób. 

Adam Bisiorek 



9. 

Śladami przeszłości - pozostałości kultury 
niemieckiej na terenach Poznania. 
Ustalenie wpływu kultury niemieckiej na obecny wygląd, 
sposób funkcjonowania i charakter Poznania oraz ukazanie 
wpływu kultury niemieckiej na sposób myślenia 
Poznaniaków. 
 

Adam Bisiorek 

10. 
Jak przedstawić swoją szkołę w liczbach? 
Poszukaj odpowiedzi na to pytanie. 
 

Katarzyna  Matuszek 

11. 

Kiedy pudełko zbudowane z kartki A4 będzie 
miało największą objętość? 
Zbadaj kiedy tak się stanie, jaki kształt przyjmie pudełko. 
 

Katarzyna  Matuszek 

12. 

W jaki sposób geometria inspirowała / inspiruje 
architektów? 
Poszukaj odpowiedzi na to pytanie analizując budowle na 
przestrzeni wieków . 
 

Katarzyna  Matuszek 

13. 

Jak kształtowała się moda na przestrzeni wieków? 
Przedstaw zmiany, jakie zachodziły w ubiorze damskim i 
męskim w przeszłości. Zwróć uwagę na przyczyny tych 
zmian. 
 

Ewa Kalinowska 

14. 

Poznań artystycznie wybitny. 
Zaprezentuj w niebanalny sposób wybitne postaci współczesnych 
artystów, którzy swe życie związali z Poznaniem.  
 

Aldona Soboń 

15. 

 Jak opowiadać o historii dzielnic Poznania?  
Zaproponuj sposób na przedstawienie historii wybranej 
dzielnicy. Pamiętaj, aby ważne informacje historyczne zostały 
przekazane ciekawie, zrozumiale, a może jeszcze zabawnie ? 
 

Aldona Soboń 

16. 
Jaki może być logo naszej szkoły? 
Zaprojektuj logo szkoły. 
 

Katarzyna Matelska 

17. 
Jak gimnazjalista zarządza swoim czasem? 
Uczniowie mają za zadanie zbadanie sposobów planowania ich 
efektywności. 

Joanna Bagińska  

18. Czy w sztuce znajdziemy matematykę? 
Poszukaj odpowiedzi na to pytanie analizując malarstwo rzeźbę….  

Katarzyna Matuszek 

19. 
Jak gimnazjaliści dbają  o higienę osobistą ? 
Znajdź odpowiedź na pytanie. Zbadaj nawyki higieniczne 
swoich koleżanek i kolegów). 

Agnieszka Konieczna 

 


