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Temat
1. Zdrowy styl życia – sport i dieta.
2. Znane sylwetki polskich sportowców jako czynnik
kształtujący pozytywne postawy wobec sportu wśród dzieci
i młodzieży.
3. Bądź zdrowy – hartuj się.
1. Vademecum egzaminacyjne z fizyki dla klas pierwszych.
2. Vademecum egzaminacyjne z fizyki dla klas drugich.
3. Vademecum egzaminacyjne z fizyki dla klas trzecich.
1. Twierdza Toruń-fortyfikacje miejskie.
2. Dzieje fotografii Miasta Torunia – pocztówki i zbiory
prywatne.
3. Berlin – podzielone miasto.
4. Józef Haller-bohater polskich dziejów.
5. Toruń znany i nieznany w pocztówkach i fotografiach.
6. Nasza „buda” – historia 14-stki.
1. The most popular sports In Great Britain and the USANajbardziej popularne dyscypliny sportowe w Wielkiej
Brytanii I Stanach Zjednoczonych.
2. Customs and traditions In the USA – Zwyczaje i tradycje w
Stanach Zjednoczonych.
3. Welcome to Scotland – Zaplanuj wycieczkę do Szkocji i
uzasadnij swój wybór.
1. Systemy zapisywania liczb. Od starożytności do
współczesności.
2. Geometria w sztuce, rozrywce oraz architekturze.
3. Zastosowanie procentów w handlu, przemyśle
żywieniowym oraz w statystyce i w bankowości.
1. Sole wokół nas.
2. Wpływ wybranych substancji chemicznych na zdrowie
człowieka.
3. Składniki chemiczne w żywności.
4. Zanieczyszczenia środowiska.
1. Julian Tuwim-poeta małych i dużych. Rok Juliana
Tuwima(2013).
2. Budujemy mosty-historia i współczesność toruńskich
mostów(program regionalny).
3. Internetowa gazeta szkolna-projekt dla uczestników
warsztatów dziennikarskich.
1. Karnawały nie tylko średniowieczne.
2. Historia jednej rodziny.
3. Internetowa galeria sztuki nowoczesnej.
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1. Polskie bunty:
 Zorganizowanie I przeprowadzenie quizu
sprawdzającego wiedzę na temat powstań
narodowowyzwoleńczych oraz innych przejawów buntu
w dziejach kraju;
 Przygotowanie galerii wielkich polskich buntownikówbohaterów historycznych, literackich, filmowych;
 Opracowanie trasy wycieczki obejmującej miejsca
związane z polskimi wystąpieniami
narodowowyzwoleńczymi;
 Literatura jako źródło buntu. Zorganizowanie wieczoru
poetyckiego poświęconego utworom, które podsycały
bunt Polaków(opracowanie śpiewnika i nagranie płyty
CD zawierającej recytacje wybranych fragmentów.
2. Polska wielu kultur:
 Mniejszości narodowe w Polsce-przed 1939 rokiem
oraz obecnie. Przygotowanie map ilustrujących
zmiany napływu ludności na tereny Polski,
sformułowanie wniosków na temat ich przyczyn i
skutków;
 Co wiesz o kulturze i historii polskich Żydów?
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu;
 Czy „dziś prawdziwych Cyganów już nie ma”?
zorganizowanie koncertu cygańskich pieśni;
 Przedstawienie tradycji i zwyczajów wybranej
mniejszości narodowej zamieszkującej Polskę;
 Polska – ojczyzna wybrana. Przeprowadzenie
wywiadów z obcokrajowcami żyjącymi w naszym
państwie.
3. Mam pasje – po prostu czytam:
 Przeczytanie 4 powieści dla młodzieży i
zaprezentowanie recenzji na forum klasy;
 Zorganizowanie kampanii reklamowej propagującej
modę na czytanie książek wśród uczniów(hasła,
plakaty, wystawa itp.);
 Przeprowadzenie konkursu – „Czytam i Wiem” dla
gimnazjalistów;
 Zorganizowanie dyżurów pięknego czytania baśni dla
dzieci w świetlicy szkolnej.

1. Mobile –sztuka w przestrzeni publicznej.
2. Graffiti – ściana pozytywnych myśli.
3. Oprawa plastyczna sceny szkolnego przedstawienia
teatralnego (Jasełka).
4. Mój magiczny Toruń – album.
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1. Londyn 2012 – igrzyska olimpijskie, tradycja i nowoczesność.
2. Sposoby spędzania czasu wolnego wśród młodzieży
Gimnazjum Nr 14.
3. Projekt wycieczki krajoznawczej w bliskiej okolicy dla klasy.
1. Likes and dislikes in my class-Upodobania i antypatie
uczniów mojej klasy.
2. Festivals and special days in Britain-Święta i szczególne dni
w Wielkiej Brytanii.
3. Festivals and special days in the USA-Święta i szczególne dni
w USA.
4. Write your own quiz-Napisz swój własny quiz.
5. A famous person – factfile-Informator o sławnej osobie.
1. Sekty – zagrożenie wiary, życia i zdrowia człowieka.
2. Czarne karty Kościoła-czy rzeczywiście czarne?
3. Jan Paweł II – wychowawca i przyjaciel młodzieży.
1. Fauna I flora najbliższej okolicy mojego miejsca
zamieszkania.
2. Źródło życia, czyli rola wody dla organizmów żywych.
3. Cenne przyrodniczo tereny miasta Torunia.
4. Biały napój – wszystko o wpływie mleka na organizm
człowieka.
5. Co siedzi w sieci, czyli ciekawy świat pajęczaków.
1. Jak powstaje makieta budynku? Wykonanie makiety
budynku szkoły.
2. Matematyka w poezji na podstawie pięciu wybranych
wierszy-gazetka.
3. Czy matematyka jest w naszym otoczeniu? Parkietaże i
mozaiki matematyczne. Projektowanie matematycznych
witraży.
1. Czy kuchnia niemiecka jest jednolita?
2. Zwyczaje i obyczaje w Niemczech, czyli co świętują Niemcy.
3. Czy Niemcy/Austria/Szwajcaria są warte zobaczenia?
4. Słynni Niemcy – naukowcy, wynalazcy, artyści, politycy itp.
5. Berlin – miasto podzielone.
1. Moja szkoła w liczbach.
2. Ciekawostki matematyczne a codzienność.
3. W jakim banku jest najtańszy kredyt?
1. A special place somewhere In Poland-Szczególne miejsce
gdzieś w Polsce…
2. My home Town-Moje rodzinne miasto.
3. Travel to London- Podróż do Londynu.
4. Travel to Great Britain-Podróż do Wielkiej Brytanii.
5. My hobby-Moje hobby.
1. W jaki sposób są wydatkowane pieniądze z budżetu gminy,
na przykładzie Gminy Miasta Toruń?
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2. Dziesięciolecie Polski w Unii Europejskiej-co zmieniło się po
wejściu Polski do UE?
3. Wybory jako obowiązek obywatelski. Na przykładzie
wyborów samorządowych lub parlamentarnych lub
prezydenckich – przeprowadzenie kampanii wyborczej,
przygotowanie lokali wyborczych oraz głosowania uczniów
gimnazjum i klas szóstych szkoły podstawowej.
4. Znaczenie zachowań ekologicznych – przeprowadzenie akcji
zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
1. Ochrona własności intelektualnej. Bezpieczeństwo danych.
2. Rodzaje grafiki. Podstawowe formaty graficzne. Programy
tworzenia i obróbki grafiki.
3. Nagrywanie i odtwarzanie obrazu i dźwięku. Programy i
narzędzia do multimedialnego przekazu.
4. Podstawy tworzenia stron w języku HTML.
1. Czy można zwiedzić Londyn w pięć dni?(prezentacja w
programie PowerPoint).
2. Czy kraje anglojęzyczne łączy tylko wspólny język?(plakat).
3. Wpływ imperium brytyjskiego na mapę świata(referat).
1. Na jakie (czyje) koncerty warto pójść?
2. Czy muzyka Chopina ma związek z naszym miastem i
regionem?
1. Czy Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie?
2. Przewodnik po stolicach Unii Europejskiej.
3. Dlaczego tysiące turystów każdego roku odwiedzają kraje
Europy Śródziemnomorskiej?
1. Dookoła koła. Własności koła i przykłady jego zastosowania
w praktyce.
2. Różne rodzaje ułamków na przestrzeni dziejów.
3. Liczby duże i małe-różne sposoby zapisu. Wielkości
wyrażone wielkimi i bardzo małymi liczbami w przyrodzie.
Szacowanie dużych liczb.
4. Maszyny liczące na przestrzeni dziejów.
5. Bryły geometryczne w architekturze.
1. Dlaczego uważasz, że ruch przeciwdziała chorobom
cywilizacyjnym?
2. Sport w Polsce na tle sportu światowego.
3. W jaki sposób zachęcić młodzież do czynnego uprawiania
sportu?
1. Miejsca spędzania wolnego czasu w moim mieście,
dzielnicy.
2. Ścieżka rowerowa w mojej dzielnicy.
3. Aktywność fizyczna w mojej klasie.
1. How much Poland is there in Poland? West culture
influence as an inspiration for Polisch people. (Ile Polski jest
w Polsce?-wpływ kultury zachodu inspiracją dla Polaków.
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2. Walking around London.(Spacer po Londynie)
3. What’s behind the language?(Co kryje język? Wybrane
zagadnienia gramatyki angielskiej.

