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Lp. Nazwisko i imię  

nauczyciela 

Temat 

1. Baran Magdalena Jak osiągnąć sukces w sporcie? Omów na 

przykładzie  wybranych sylwetek absolwen-

tów naszej szkoły. 

2. Bembenek Zygmunt 1.Maszyny proste w fizyce i ich praktyczne 

zastosowania. 

2.Komputery kwantowe - przyszłość informa-

tyki? 

3. Bieniasz Maciej 

 

 

Kwaśne deszcze - ich powstawanie i wpływ 

na środowisko. 

4. Bober Jakub Czy warto żyć zdrowo i prowadzić się na 

sportowo? 

 

5. Bożek Anna 

 

 

Jak można wykorzystać matematykę w geo-

grafii? - rysujemy plan. 

6. Brudny Jolanta 

Fijołek Ewelina 

 

Jak nieodpowiednia dieta wpływa na orga-

nizm sportowca.  

7. Byjoś Dorota 

 

 

Wyjaśnij, dlaczego sport może być pasją 

człowieka? 

8. Drozd Mariusz 1. Piłka nożna - moja pasja, awans Reprezen-

tacji Polski Adama Nawałki do EURO 

FRANCJA 2016 oraz Mistrzostw Świata 

ROSJA 2018 

2. Dlaczego piłka nożna to nie tylko gra, ale 

to także styl życia? 

 

9. Dworak Dorota 

 

 

 

 

1. Jaki pisarz anglojęzyczny wzbudził twoje 

zainteresowanie? 

2. Którą z postaci w historii Stanów Zjedno-

czonych chciałbyś poznać i dlaczego? 

10. Górecka Urszula Czy znamy bohaterów naszych lektur? Kon-

kurs klasowy 

 



11. Gąsiorowski Wiktor „Ecce homo” - jak wygląda dziś twarz Jezusa 

niosącego krzyż, ukrzyżowanego, zmar-

twychwstałego i nauczającego? 

 

12. Herbaciński Krzysztof 1.Sportowa pewność siebie. Czym jest i skąd 

się bierze? 

2. Dlaczego WF nie powinien być nudny? 

3. Czy trener w sporcie powinien być przy-

wódcą? 

 

13. Korab Anna 

 

 

Jak radzą sobie mniejszości narodowe w Pol-

sce? 

14. Kowal Piotr 

 

Czy bieganie może być sposobem na życie? 

15. Kowalczyk Jolanta 

 

 

 

 

1. Niemieckie wynalazki zmieniają świat. Jak 

rodziły się wielkie pomysły? 

2. Dlaczego warto zobaczyć Wiedeń? 

3. Jakie są różnice między polskim i niemiec-

kim systemem szkolnictwa? 

 

16. Kuzicka Renata 1. W jaki sposób pamięć o Józefie Szajnie 

kultywowana jest w jego rodzinnym mieście - 

Rzeszowie? 

2. Jak świętowanie Dnia Nauczyciela może 

uczyć szacunku dla historii naszego kraju i 

zawodu pedagoga? 

3. W jaki sposób sylwetki nauczycieli i dyrek-

torów z kronik naszej szkoły mogą inspiro-

wać współczesnych uczniów? 

 

17. Łukowicz Jakie korzyści daje trenowanie piłki siatko-

wej? 

 

18. Madejczyk Magdalena Wielka Brytania oczami turysty. Co warto 

zobaczyć i dlaczego? 

 

19. Matuszkiewicz Małgo-

rzata 

Jak zbudować w szkole fontannę? 

20. Barbara Pajer Czy sposób odżywiania się wpływa na stan 

zdrowia młodego człowieka? 

 

21. Pastuła-Szeląg Brygida 1.Podaj przykłady znanych francuskich pisa-



 

 

 

rzy. Wymień i opisz ich dzieła, które rozsła-

wiły ich na całym świecie. 

2. Wymień sławnych Polaków mieszkających 

we Francji. Na czym polegała ich twórczość i 

działalność? 

 

22. Pelc Sebastian Czy zdrowie leży na talerzu? 

 

23. Pikor Lucyna Ślady Jana Pawła II w Rzeszowie 

 

24. Sławomir Rozborski Negatywne skutki stosowania dopingu w sporcie 

25. Rozlach Ewa 

Anna Długosz 

 

Teatr w edukacji: nowe spojrzenie na wy-

chowanie i profilaktykę uzależnień. Spektakl. 

(grupy: artystyczna, muzyczna i dekoratorska) 

 

26. Rożko Jadwiga Full English Breakfast - czy naprawdę jest 

zdrowe? 

 

27. Ryszka Ewa Który rok szkolny w 40-letniej historii naszej 

Szkoły był najlepszy pod względem ilości 

zdobytych medali? - ujęcie statystyczne na 

podstawie Księgi Jubileuszowej i Kroniki 

Szkoły. 

28. Supel Barbara 

 

 

Projekt eksperymentalny: Porównanie wpły-

wu wybranych czynników egzogennych na 

proces kiełkowania nasion różnych gatunków 

roślin. 

 

29. Trześniowska-Wołowiec 

Wioletta 

Jak zmieniał się teatr na przestrzeni wieków? 

30. Wąsacz Bogdan 

 

 

 

1.  Na czym polegała demokracja szlachecka? 

2.  Jakie zadania realizuje samorząd naszego 

miasta? Omów na wybranych przykładach. 

31. Wiater Bożena 1.Podróż przez najpiękniejsze miejsca Wielkiej 

Brytanii. 

2.Zwyczaje i kultura krajów anglojęzycznych. 

3.Tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne 

w Polsce i Wielkiej Brytanii (różnice i podobień-

stwa). 

4.„Siedem Cudów Podkarpacia” – przewodnik 

dla turystów anglojęzycznych. 



 

32. Wisz Grzegorz 

 

Przedstaw rozwój i porównaj ze sobą wielkie 

wyścigi w kolarstwie zawodowym: Giro d'It-

alia, Tour de France, Vuelta Espana. 
 

33. Wołowiec Marcin Jak zmotywować młodego sportowca do cięż-

szej pracy i lepszych efektów? 

 

34. Woźniak-Sowa Helena Jak stosujemy prawa fizyki w życiu codzien-

nym? 

 

35. Ziaja Wiesław Czy warto odczytywać RWS na opakowa-

niach produktów spożywczych 

 

36. Zieliński Rafał 

 

Wirtualna rzeczywistość – jakie niesie zagro-

żenia i jakie korzyści. 

 
 

 


