PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU PRZYRODA
IV etap edukacyjny
przedmiot uzupeãniajċcy

Celem zajÚÊ przyroda jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu nauk przyrodniczych.
Poniĝsza tabela przedstawia przykïadowe tematy zajÚÊ. Na zajÚciach moĝna realizowaÊ bÈdě wÈtek tematyczny, czyli omówiÊ wybrany temat w zakresie przedmiotów: Þzyka, chemia, biologia, geograÞa, bÈdě wÈtek przedmiotowy, czyli omówiÊ jednÈ peïnÈ grupÚ tematów w obrÚbie wybranego
przedmiotu.

1. Fizyka

2. Chemia

3. Biologia

4. GeograÞa

B. Nauka i technologia

A. Nauka i Ăwiat

Dopuszcza siÚ realizacjÚ wÈtku tematycznego zaproponowanego przez nauczyciela. ZajÚcia powinny objÈÊ co najmniej cztery wÈtki (np. cztery wÈtki
tematyczne lub dwa wÈtki tematyczne i dwa wÈtki przedmiotowe).

1. Metoda naukowa i wyjaĂnianie Ăwiata

1.1

1.2

1.3

1.4

2. Historia myĂli naukowej

2.1

2.2

2.3

2.4

3. Wielcy rewolucjoniĂci nauki

3.1

3.2

3.3

3.4

4. Dylematy moralne w nauce

4.1

4.2

4.3

4.4

5. Nauka i pseudonauka

5.1

5.2

5.3

5.4

6. Nauka w mediach

6.1

6.2

6.3

6.4

7. Nauka w komputerze

7.1

7.2

7.3

7.4

8. Polscy badacze i ich odkrycia

8.1

8.2

8.3

8.4

9. Wynalazki, które zmieniïy Ăwiat

9.1

9.2

9.3

9.4

10. Energia – od Sïoñca do ĝarówki

10.1

10.2

10.3

10.4

11. ¥wiatïo i obraz

11.1

11.2

11.3

11.4

12. Sport

12.1

12.2

12.3

12.4

13. Technologie wspóïczesne i przyszïoĂci

13.1

13.2

13.3

13.4

14. Wspóïczesna diagnostyka i medycyna

14.1

14.2

14.3

14.4

15. Ochrona przyrody i Ărodowiska

15.1

15.2

15.3

15.4

16. Nauka i sztuka

16.1

16.2

16.3

16.4
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C. Nauka wokóï nas

17. Uczenie siÚ

17.1

17.2

17.3

17.4

18. Barwy i zapachy Ăwiata

18.1

18.2

18.3

18.4

19. Cykle, rytmy i czas

19.1

19.2

19.3

19.4

20. ¥miech i pïacz

20.1

20.2

20.3

20.4

21. Zdrowie

21.1

21.2

21.3

21.4

22. PiÚkno i uroda

22.1

22.2

22.3

22.4

23. Woda – cud natury

23.1

23.2

23.3

23.4

24. NajwiÚksze i najmniejsze

24.1

24.2

24.3

24.4

1. Metoda naukowa i wyjaĂnianie Ăwiata:
1.1.

obserwacja i eksperyment w Þzyce; rola teorii i doĂwiadczenia
w rozwoju Þzyki;

1.2.

obserwacja i eksperyment w chemii; róĝne moĝliwoĂci wykorzystania doĂwiadczeñ chemicznych (ilustrujÈce, badawcze wprowadzajÈce, badawcze problemowo-odkrywajÈce i badawcze problemowo-weryÞkujÈce) w procesie poznawczym;

1.3.

obserwacje i eksperyment w biologii; teoria ewolucji jako centralna teoria biologii; czy teoria ewolucji jest weryÞkowalna?;

1.4.

teoria powstania i ewolucji WszechĂwiata; jaka jest przyszïoĂÊ
Ăwiata?

Wċtki
tematyczne
i tematy zajęþ

2. Historia myĂli naukowej:
2.1.

poglÈdy na budowÚ WszechĂwiata w staroĝytnoĂci i Ăredniowieczu; teoria heliocentryczna Kopernika; obserwacje Galileusza,
Keplera; prawo powszechnej grawitacji Newtona; wspóïczesne
poglÈdy na budowÚ WszechĂwiata;

2.2.

od alchemii do chemii wspóïczesnej; ujmowanie wiedzy chemicznej w karby teorii naukowych; pojÚcia zwiÈzku chemicznego, pierwiastka, nowoĝytna teoria atomistyczna, usystematyzowanie pierwiastków w ukïadzie okresowym;

2.3.

biologia a Ăredniowieczna scholastyka; kreacjonizm i rozwój systematyki; przeïom darwinowski i rozwój teorii ewolucji; powstanie i rozwój genetyki;

2.4.

od opisu Ăwiata do teorii aktualizmu geograÞcznego.

3. Wielcy rewolucjoniĂci nauki:
3.1.

Newton i teoria grawitacji; Einstein i teoria wzglÚdnoĂci; Planck
i pozostali twórcy teorii kwantów (Bohr, Dirac, Heisenberg);

3.2.

od Boyle’a do Mendelejewa – Þzycy i chemicy XVIII i XIX wieku
(Boyle, Lavoisier, Proust, Dalton, Mendelejew);
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3.3.

Arystoteles i poczÈtki biologii; Linneusz i porzÈdek przyrody;
Darwin i wyjaĂnianie róĝnorodnoĂci organizmów;

3.4.

odkrywanie i poznawanie kuli ziemskiej; ¥wiat – przed i po Kolumbie.

4. Dylematy moralne w nauce:
4.1.

rozwój Þzyki a rozwój broni; broñ jÈdrowa a energetyka jÈdrowa;

4.2.

wynalazek A. Nobla; broñ chemiczna;

4.3.

naduĝycia wniosków z teorii ewolucji: „darwinizm spoïeczny”,
rasizm, seksizm i inne formy nietolerancji; co mówi, a czego nie
mówi socjobiologia; dylematy bioetyki w Ăwietle osiÈgniÚÊ wspóïczesnej genetyki, biotechnologii i medycyny;

4.4.

czy rosnÈce potrzeby czïowieka uzasadniajÈ kaĝdÈ ingerencjÚ
czïowieka w Ărodowisku przyrodniczym?

5. Nauka i pseudonauka:
5.1.

astrologia, róĝdĝkarstwo, rzekome „prÈdy” (ĝyïy) wodne, lewitacja – co na ten temat mówi Þzyka;

5.2.

krytyka homeopatii jako koncepcji leczenia „niczym”; „szkodliwa chemia” – krytyczna opinia spoïeczeñstwa oparta na niepeïnej wiedzy;

5.3.

„teoria inteligentnego projektu” – odĂwieĝona wersja kreacjonizmu; „bioenergoterapia” – wspóïczesna magia lecznicza; „biodynamiczne” zasady uprawy roĂlin;

5.4.

„teoria mïodej Ziemi” – geologiczna postaÊ kreacjonizmu.

6. Nauka w mediach:
6.1.

najnowsze osiÈgniÚcia w badaniach kosmosu, np. odkrycie planet krÈĝÈcych wokóï innych gwiazd;

6.2.

najczÚstsze bïÚdy chemiczne pojawiajÈce siÚ w mediach i przekïamania zawarte w reklamach;

6.3.

spór o GMO i wytwarzane z nich produkty; media a ĂwiadomoĂÊ
ekologiczna spoïeczeñstwa; zdrowie w mediach: miÚdzy reklamÈ
a informacjÈ; prawda i mity na temat ĝywnoĂci typu light;

6.4.

kontrowersyjne problemy w mediach: wyczerpywanie siÚ ěródeï
energii, niebezpieczeñstwa energetyki jÈdrowej, wpïyw dziaïalnoĂci ludzkiej na klimat.

7. Nauka w komputerze:
7.1.

WszechĂwiat w komputerze;

7.2.

modelowanie atomów, czÈsteczek i przemian chemicznych; pomiary i komputerowa interpretacja ich wyników;
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7.3.

modelowanie zjawisk biologicznych; bioinformatyka;

7.4.

modelowanie zjawisk geograÞcznych – czy grozi nam ocieplenie klimatu, czy moĝe nastÚpna epoka lodowcowa; informacje ze
Ăwiata w kilka sekund.

8. Polscy badacze i ich odkrycia:
8.1.

M. Kopernik i system geocentryczny, M. Skïodowska-Curie i badania nad promieniotwórczoĂciÈ;

8.2.

I. ukasiewicz i poczÈtki przemysïu naftowego, K. Olszewski
i Z. Wróblewski – skroplenie azotu, K. Fajans – badania nad pierwiastkami promieniotwórczymi;

8.3.

K. Funk i odkrycie witamin, r. Weigl i odkrycie szczepionki przeciwko durowi plamistemu;

8.4.

P.E. Strzelecki – badacz Australii, J. Dybowski – badacz Afryki,
I. Domeyko – badacz Chile, J. Czerski, A. Czekanowski – badacze
Syberii.

9. Wynalazki, które zmieniïy Ăwiat:
9.1.

silniki (parowe, spalinowe, elektryczne); telegraf, telefon, radio;

9.2.

proch, papier, szkïo, porcelana, stopy metali, mydïa, detergenty,
tworzywa i wïókna – sztuczne i syntetyczne, kosmetyki i farmaceutyki, dynamit; produkty ropopochodne;

9.3.

pierwszy mikroskop i rozwój technik mikroskopowych; pierwsze
szczepionki i antybiotyki; termostabilna polimeraza DNA i rozwój biotechnologii molekularnej;

9.4.

GPS – Ăwiat na wyciÈgniÚcie rÚki.

10. Energia – od Sïoñca do ĝarówki:
10.1.

Ăwiatïo pïomienia, ĝarówki, lasera; energia sïoneczna, jÈdrowa
i termojÈdrowa;

10.2.

ukïad – otwarty, zamkniÚty i izolowany – przykïady; energia wewnÚtrzna; procesy samorzutne i wymuszone; wïaĂciwoĂci substancji, z których wykonuje siÚ elementy oĂwietlenia (ĝarówki
tradycyjne, energooszczÚdne, jarzeniówki);

10.3.

fotosynteza, oddychanie komórkowe i produkcja ATP; ATP jako
wewnÈtrzkomórkowy przenoĂnik uĝytecznej biologicznie energii chemicznej; przepïyw energii w biosferze; oazy hydrotermalne – ekosystemy niezaleĝne od energii sïonecznej;

10.4.

czy energia sïoneczna stanie siÚ rozwiÈzaniem problemów energetycznych na Ziemi?

11. ¥wiatïo i obraz:
11.1.

barwy i ich skïadanie; system zapisu barw RGB oraz CMYK; elementy Ăwiatïoczuïe w aparatach i kamerach cyfrowych;
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11.2.

substancje Ăwiatïoczuïe; powstawanie obrazu na materiale Ăwiatïoczuïym;

11.3.

fotoreceptory i oczy zwierzÈt; powstawanie obrazu na siatkówce
i w mózgu; odbitka fotograÞczna na liĂciu; bioluminescencja;

11.4.

cywilizacja obrazkowa – obraz jako przekaz informacji i jego
uwarunkowania spoïeczne i kulturowe.

12. Sport:
12.1.

aerodynamika; wpïyw stroju i sprzÚtu sportowego (np. buty,
kombinezon itp.) na wyniki;

12.2.

chemia osiÈgniÚÊ sportowych – doping;

12.3.

biologiczne granice rekordów sportowych; co nam daïa medycyna sportowa?

12.4.

dlaczego biegacze afrykañscy sÈ najlepsi na Ăwiecie?; geograÞa
osiÈgniÚÊ sportowych.

13. Technologie przyszïoĂci:
13.1.

póïprzewodniki, diody, tranzystory i inne elementy wspóïczesnej elektroniki, np. ciekïe krysztaïy lub nadprzewodniki;

13.2.

polimery przewodzÈce prÈd elektryczny; fulereny i nanorurki
wÚglowe jako elementy konstrukcyjne nanotechnologii;

13.3.

nowoczesne biopolimery – rozkïadajÈce siÚ plastiki; fotoogniwa
wykorzystujÈce barwniki fotosyntetyczne; mikromacierze;

13.4.

przemysïy zaawansowanej technologii (high-tech) – najnowsze
osiÈgniÚcia.

14. Wspóïczesna diagnostyka i medycyna:
14.1.

ultrasonograÞa; radio- i laseroterapia; tomograÞa komputerowa;
rezonans magnetyczny;

14.2.

chemiczne podstawy analizy tkanek i pïynów ustrojowych; „czÚĂci zamienne”, czyli materiaïy, z których wykonuje siÚ implanty;

14.3.

molekularne i immunologiczne metody wykrywania patogenów;
wykrywanie mutacji genowych; medycyna molekularna;

14.4.

czy choroby cywilizacyjne mogÈ zagroziÊ Ăwiatu?; jak siÚ przed
nimi ustrzec?

15. Ochrona przyrody i Ărodowiska:
15.1.

efekt cieplarniany od strony Þzycznej – kontrowersje wokóï
wpïywu czïowieka na jego pogïÚbianie siÚ;

15.2.

DDT i inne chemiczne Ărodki zwalczania szkodników; nawozy sztuczne – znaczenie dla roĂlin i moĝliwe negatywne konsekwencje dla Ărodowiska; freony – ich natura chemiczna i wpïyw
na warstwÚ ozonowÈ; reakcje rodnikowe; gazy cieplarniane –
charakter, ěródïa i moĝliwoĂci ograniczenia emisji;
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15.3.

metody genetyczne w ochronie zagroĝonych gatunków; zmodyÞkowane bakterie w utylizacji szkodliwych zanieczyszczeñ;
GMO a ochrona przyrody i Ărodowiska;

15.4.

zrównowaĝony rozwój jedynÈ alternatywÈ dla przyszïoĂci Ăwiata.

16. Nauka i sztuka:
16.1.

metody datowania: izotopowa (np. 14C), termoluminescencja itd.;
inny obraz dzieïa sztuki – rentgenograÞa, termograÞa itd.;

16.2.

wykorzystanie spektroskopowych metod badania skïadu substancji wykorzystywanych do tworzenia dzieï sztuki; chemia
dawnego malarstwa – mineraïy uĝywane do przygotowywania
barwników;

16.3.

identyÞkacja materiaïów pochodzenia roĂlinnego i zwierzÚcego
uĝywanych przez dawnych artystów; symbolika przedstawieñ
roĂlin i zwierzÈt na obrazach; sztuka a epidemiologia (choroby
ludzi, zwierzÈt i roĂlin utrwalone w dawnej sztuce);

16.4.

kataklizmy w dziejach ludzkoĂci przedstawiane w dzieïach
sztuki; czy Atlantyda istniaïa naprawdÚ?; Ălizgawki w Holandii
– zmiany klimatyczne na obrazach.

17. Uczenie siÚ:
17.1.

formy zapisu informacji; sieci neuronowe;

17.2.

budowanie wiedzy, czyli konstruktywistyczne podejĂcie do uczenia siÚ; modelowanie w ksztaïceniu chemicznym;

17.3.

formy uczenia siÚ zwierzÈt; poïÈczenia nerwowe i ich rola w procesie uczenia siÚ – skojarzenia i „Ăcieĝki informacyjne”; rodzaje pamiÚci; zapamiÚtywanie i odtwarzanie wiadomoĂci; odruchy
warunkowe a proces uczenia siÚ; mnemotechniki; nielinearna
praca mózgu – sïowa klucze i mapy myĂli;

17.4.

bezpoĂrednie poznawanie Ăwiata – od szczegóïu do ogóïu; jakie
moĝliwoĂci uczenia siÚ dajÈ nam wspóïczesne osiÈgniÚcia techniczne?; „globalizacja wiedzy”.

18. Barwy i zapachy Ăwiata:
18.1.

barwy i ich skïadanie; system zapisu barw RGB oraz CMYK; rozchodzenie siÚ zapachów w powietrzu;

18.2.

wykorzystanie barwników w dziejach ludzkoĂci; barwniki naturalne i sztuczne; trwaïoĂÊ barw; barwy na talerzu; chemia zapachów;

18.3.

receptory Ăwiatïa i zapachu u zwierzÈt; jakÈ informacjÚ niosÈ barwy i zapachy?; barwa i zapach kwiatu a biologia zapylania; barwy i zapachy w rozmnaĝaniu pïciowym zwierzÈt (barwy godowe, feromony);

18.4.

barwne i jednolite krajobrazy; nadmiar wilgoci i brak wody; dni
i noce w róĝnych czÚĂciach Ziemi.
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19. Cykle, rytmy i czas:
19.1.

zjawiska okresowe w przyrodzie; kalendarze; zegary i standard
czasu;

19.2.

jak spowalniamy procesy, które nam nie sprzyjajÈ (korozja, psucie siÚ artykuïów spoĝywczych, starzenie siÚ skóry)?;

19.3.

rytm dobowy w ĝyciu organizmów; szyszynka i melatonina; fenologia; wÚdrówki zwierzÈt; fotoperiodyzm roĂlin; sezonowoĂÊ
aktywnoĂci zwierzÈt; rytm dobowy aktywnoĂci czïowieka – sen
i czuwanie, wydzielanie hormonów; cykl miesiÈczkowy;

19.4.

pory roku a krajobrazy; cykle przyrodnicze i geologiczne.

20. ¥miech i pïacz:
20.1.

Þzyczna charakterystyka odgïosów Ămiechu i pïaczu (rytm, barwa děwiÚku itp.); naĂladowanie Ămiechu, pïaczu (i innych děwiÚków zwiÈzanych z wyraĝaniem emocji) za pomocÈ instrumentów
muzycznych;

20.2.

chemiczne aspekty stresu; skïad chemiczny ïez;

20.3.

biologiczna funkcja Ămiechu i pïaczu; Ămiech i pïacz wĂród zwierzÈt; funkcja gruczoïów ïzowych;

20.4.

róĝnice cywilizacyjne w wyraĝaniu uczuÊ przez czïowieka.

21. Zdrowie:
21.1.

Þzyka krÚgosïupa – jak unikaÊ przeciÈĝeñ; wymiana cieplna
– przegrzanie i wychïodzenie a wïaĂciwy ubiór;

21.2.

chemiczne podïoĝe przemiany materii; cholesterol, tïuszcze,
bïonnik; chemia skutecznego odchudzania; leki – czy zawsze
pomagajÈ (terminy waĝnoĂci, interakcje, dawkowanie, alergie,
efekt placebo)?; sport i rekreacja a procesy chemiczne (odĝywki,
doping, nowe technologie produkcji sprzÚtu i odzieĝy sportowej, procesy chemiczne zachodzÈce podczas wysiïku Þzycznego);

21.3.

biologiczne aspekty zdrowia; wewnÚtrzne i zewnÚtrzne czynniki
wpïywajÈce na stan zdrowia;

21.4.

zagroĝenia cywilizacyjne; co kaĝdy turysta wiedzieÊ powinien,
wyjeĝdĝajÈc do odlegïych pañstw.

22. PiÚkno i uroda:
22.1.

historyczna koncepcja harmonii sfer jako motywacja poznawania
WszechĂwiata – od Pitagorasa do Einsteina;

22.2.

kosmetyki (skïad, dziaïanie na organizm, produkcja, trwaïoĂÊ);
negatywne skutki uĝywania niektórych dezodorantów; farbowanie wïosów;
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22.3.

Þzjologia zmysïów a kanony piÚkna; czy atawistycznie lubimy
otwarty krajobraz?; biologiczne podïoĝe kanonów urody (proporcje ciaïa, symetria twarzy itp.); produkty pochodzenia roĂlinnego i zwierzÚcego w kosmetyce;

22.4.

krajobrazy naturalne i antropogeniczne; czy „urbanozaury” sÈ
kanonem wspóïczesnego piÚkna Ăwiata?

23. Woda – cud natury:
23.1.

Þzyczne wïaĂciwoĂci wody i jej rola w ksztaïtowaniu klimatu;

23.2.

co pïywa w wodzie, czyli tajemnice roztworów; co i dlaczego moĝna rozpuĂciÊ w wodzie?; skala pH i jej zakres, wpïyw odczynu roztworu na procesy Þzjologiczne, rolnictwo, procesy przemysïowe;
dlaczego nie wszystkie jony dobrze czujÈ siÚ w wodzie?;

23.3.

niezwykïe wïaĂciwoĂci wody a jej rola w ĝyciu organizmów; gospodarka wodna roĂlin; grupy ekologiczne roĂlin; bilans wodny zwierzÈt ĝyjÈcych w róĝnych Ărodowiskach; ĝycie w wodzie
– moĝliwoĂci i ograniczenia;

23.4.

zasoby wody na Ziemi a potrzeby czïowieka; racjonalne gospodarowanie wodÈ wyzwaniem dla kaĝdego.

24. NajwiÚksze i najmniejsze:
24.1.

najwiÚksze i najmniejsze odlegïoĂci; najkrótsze i najdïuĝsze czasy; najwiÚksze prÚdkoĂci;

24.2.

nie wszystko, co maïe moĝna zaniedbaÊ – atomy i ich skïadniki; najwiÚksze i najmniejsze czÈsteczki; jak zobaczyÊ to, co niewidzialne (dostosowanie metody obserwacji ciaï do ich wielkoĂci)?;

24.3.

rekordy w Ăwiecie roĂlin i zwierzÈt; co ogranicza wielkoĂÊ organizmów?;

24.4.

rekordy Ziemi.

Rozumienie metody naukowej, polegajÈcej na stawianiu hipotez i ich weryÞkowaniu za pomocÈ obserwacji i eksperymentów.

Cele ksztaãcenia
– wymagania
ogólne

A. Nauka i œwiat

Treœci nauczania
– wymagania
Prezentacja danej dyscypliny naukowej pod kÈtem specyÞki metod, roli, jakÈ
szczegóãowe
odgrywa w wyjaĂnianiu Ăwiata, problemów etycznych i spoïecznych.
1. Metoda naukowa i wyjaĂnianie Ăwiata. Uczeñ:
1) podaje róĝnicÚ pomiÚdzy obserwacjÈ a eksperymentem (w Þzyce,
chemii, biologii);
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2) opisuje warunki prawidïowego prowadzenia i dokumentowania obserwacji;
3) opisuje warunki prawidïowego planowania i przeprowadzania eksperymentów (jeden badany parametr, powtórzenia, próby kontrolne, standaryzacja warunków eksperymentu) oraz sposób dokumentowania ich wyników;
4) planuje i przeprowadza wybrane obserwacje i eksperymenty;
5) wymienia przykïady zjawisk Þzycznych przewidzianych przez teoriÚ, a odkrytych póěniej (np. fale elektromagnetyczne);
6) przedstawia powiÈzania chemii z ÞzykÈ i biologiÈ, a zwïaszcza rolÚ
Þzyki w wyjaĂnianiu zjawisk chemicznych oraz rolÚ chemii w wyjaĂnianiu zjawisk biologicznych;
7) omawia zaïoĝenia teorii ewolucji oraz wyjaĂnia, dlaczego jest ona
centralnÈ teoriÈ biologii;
8) przedstawia róĝne teorie dotyczÈce rozwoju WszechĂwiata, korzystajÈc z wiedzy z róĝnych ěródeï informacji.
2. Historia myĂli naukowej. Uczeñ:
1) omawia rozwój danej nauki (Þzyki, chemii, biologii) od staroĝytnoĂci po wspóïczesnoĂÊ, podaje przykïady najwaĝniejszych osiÈgniÚÊ
w poszczególnych okresach;
2) ocenia znaczenie obserwacji i eksperymentów w rozwoju danej nauki;
3) wyjaĂnia, dlaczego obiekty i zjawiska odkryte przez Galileusza nie
byïy znane wczeĂniej;
4) przedstawia hierarchicznÈ budowÚ WszechĂwiata, wskazujÈc na róĝnice skal wielkoĂci i wzajemnej odlegïoĂci obiektów astronomicznych;
5) przedstawia ewolucjÚ poglÈdów na budowÚ WszechĂwiata;
6) okreĂla róĝnice miÚdzy alchemiÈ a chemiÈ;
7) wyszukuje informacje o sprzÚcie i odczynnikach stosowanych przez
alchemików i wspóïczesnych chemików;
8) przedstawia znaczenie, jakie miaïo dla chemii opracowanie ukïadu
okresowego pierwiastków;
9) wyjaĂnia róĝnicÚ pomiÚdzy poglÈdami kreacjonistów i ewolucjonistów;
10) ocenia znaczenie systematyki dla rozwoju biologii, a zwïaszcza teorii
ewolucji;
11) przedstawia historiÚ myĂli ewolucyjnej – od Lamarcka po wspóïczesnoĂÊ;
12) analizuje zmiany w podejĂciu do gospodarowania zasobami Ărodowiska naturalnego.
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3. Wielcy rewolucjoniĂci nauki. Uczeñ:
1) przedstawia dokonania wybranych uczonych na tle okresu historycznego, w którym ĝyli i pracowali;
2) na wybranych przykïadach pokazuje, w jaki sposób uczeni dokonali
swoich najwaĝniejszych odkryÊ;
3) wykazuje przeïomowe znaczenie tych odkryÊ dla rozwoju danej
dziedziny nauki;
4) przedstawia przeïom pojÚciowy wprowadzony przez twórców mechaniki kwantowej (na przykïad rolÚ determinizmu i indeterminizmu);
5) przedstawia znaczenie podróĝy Darwina na okrÚcie „Beagle” dla powstania teorii ewolucji na drodze doboru naturalnego i wyjaĂnia, dlaczego jego dzieïo O powstawaniu gatunków jest zaliczane do ksiÈĝek,
które wstrzÈsnÚïy Ăwiatem;
6) podaje kluczowe wydarzenia zwiÈzane z eksploracjÈ regionów Ăwiata oraz wskazuje zmiany spoïeczne i gospodarcze, jakie miaïy miejsce
po kolejnych odkryciach geograÞcznych.
4. Dylematy moralne w nauce. Uczeñ:
1) przedstawia osiÈgniÚcia naukowe, które mogÈ byÊ wykorzystane zarówno dla dobra czïowieka, jak i przeciw niemu (np. jako broñ);
2) omawia dylematy moralne, przed jakimi stanÚli twórcy niektórych
odkryÊ i wynalazków;
3) formuïuje opiniÚ na temat poruszanych problemów moralnych;
4) omawia historiÚ prac nad broniÈ jÈdrowÈ i przedstawia rozterki moralne jej twórców;
5) omawia wynalezienie dynamitu przez Nobla i przedstawia znaczenie nagrody Nobla;
6) wyjaĂnia, czym zajmuje siÚ socjobiologia, i przedstawia kontrowersje
jej towarzyszÈce;
7) omawia biologiczne i spoïeczne podïoĝe róĝnych form nietolerancji
i przedstawia propozycje, jak jej przeciwdziaïaÊ;
8) przedstawia swoje stanowisko wobec GMO, klonowania reprodukcyjnego, klonowania terapeutycznego, zapïodnienia in vitro, badañ
prenatalnych, badania genomu czïowieka, dostÚpnoĂci informacji na
temat indywidualnych cech genetycznych czïowieka i innych problemów etycznych zwiÈzanych z postÚpem genetyki, biotechnologii
i wspóïczesnej medycyny;
9) przedstawia problemy zwiÈzane z eksploatacjÈ zasobów naturalnych, wskazujÈc przykïady niszczÈcej dziaïalnoĂci czïowieka.
5. Nauka i pseudonauka. Uczeñ:
1) posïuguje siÚ naukowymi metodami weryÞkowania informacji (np.
ěródïo informacji, analiza danych, analiza wyników i wniosków pod
kÈtem zgodnoĂci z aktualnÈ wiedzÈ naukowÈ);
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2) ocenia informacje i argumenty pod kÈtem naukowym, odróĝnia rzetelne informacje naukowe od pseudonaukowych;
3) wskazuje na niekonsekwencje w wybranych tekstach pseudonaukowych;
4) formuïuje i uzasadnia wïasne opinie na temat homeopatii i „szkodliwej chemii”;
5) wykazuje, ĝe „teoria inteligentnego projektu” nie speïnia kryteriów
teorii naukowej;
6) wyjaĂnia, w jaki sposób nauka odtwarza historiÚ geologicznÈ Ziemi.
6. Nauka w mediach. Uczeñ:
1) ocenia krytycznie informacje medialne pod kÈtem ich zgodnoĂci
z aktualnym stanem wiedzy naukowej;
2) wskazuje bïÚdy w informacjach medialnych oraz podaje prawidïowÈ
treĂÊ informacji;
3) analizuje informacje reklamowe pod kÈtem ich prawdziwoĂci naukowej, wskazuje informacje niepeïne, nierzetelne, nieprawdziwe;
4) analizuje wpïyw na zdrowie reklamowanych produktów, w szczególnoĂci ĝywnoĂciowych, farmaceutycznych, kosmetycznych (np. rzeczywista kalorycznoĂÊ produktów typu light, „ekologicznoĂÊ” produktów, zawartoĂÊ witamin w produktach a dobowe zapotrzebowanie,
niekontrolowane stosowanie leków dostÚpnych bez recepty);
5) analizuje materiaïy prasowe oraz z innych Ărodków przekazu, wskazujÈc róĝne aspekty wybranych problemów globalnych (energetyka,
ocieplanie siÚ klimatu, itp.).
7. Nauka w komputerze. Uczeñ:
1) omawia przykïady wykorzystania narzÚdzi informatycznych w Þzyce, chemii, biologii i geograÞi;
2) wyszukuje w Internecie i omawia przykïady modelowania zjawisk
i procesów Þzycznych, chemicznych, biologicznych i geograÞcznych;
3) wykorzystuje dostÚpne programy uĝytkowe do modelowania wybranych zjawisk biologicznych;
4) interpretuje obiekty astronomiczne na symulacjach komputerowych;
5) wyszukuje w Internecie przykïady modelowania czÈsteczek chemicznych i przedstawia ich znaczenie dla wspóïczesnej chemii;
6) wyjaĂnia, czym zajmuje siÚ bioinformatyka, i przedstawia jej perspektywy;
7) wyszukuje w Internecie i opracowuje informacje na wybrany temat
(np. aktualnych wydarzeñ spoïecznych i gospodarczych lub zagadnieñ przyrodniczych – w kraju, na kontynencie, na Ăwiecie).
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8. Polscy badacze i ich odkrycia. Uczeñ:
1) omawia wkïad polskich badaczy w rozwój Þzyki, chemii, biologii
i geograÞi;
2) ocenia znaczenie (naukowe, spoïeczne, gospodarcze, historyczno-polityczne) dokonanych przez nich odkryÊ;
3) omawia uwarunkowania (polityczne, spoïeczne, kulturowe) okresu
historycznego, w którym ĝyli i dokonali swoich odkryÊ.
B. Nauka i technologia
Prezentacja najwaĝniejszych zastosowañ praktycznych osiÈgniÚÊ nauki.
9. Wynalazki, które zmieniïy Ăwiat. Uczeñ:
1) wyszukuje informacje na temat najwaĝniejszych odkryÊ i wynalazków oraz analizuje ich znaczenie naukowe, spoïeczne i gospodarcze;
2) przedstawia historiÚ wybranych odkryÊ i wynalazków, analizujÈc
proces dokonywania odkrycia lub wynalazku i wskazujÈc jego uwarunkowania;
3) dokonuje oceny znaczenia poszczególnych odkryÊ i wynalazków,
wybiera najwaĝniejsze i uzasadnia ten wybór;
4) wymienia podobieñstwa i róĝnice w zasadzie przekazywania informacji przy uĝyciu radia, telefonu, telegrafu;
5) wyjaĂnia zastosowanie GPS oraz praktycznie wykorzystuje ten sposób okreĂlania poïoĝenia w trakcie podróĝy.
10. Energia – od Sïoñca do ĝarówki. Uczeñ:
1) wymienia wïaĂciwoĂci oraz podobieñstwa i róĝnice miÚdzy Ăwiatïem
pïomienia, ĝarówki, lasera;
2) omawia sposoby uzyskiwania oĂwietlenia dawniej i obecnie oraz charakteryzuje stosowane do tego zwiÈzki chemiczne;
3) wyjaĂnia zwiÈzek pomiÚdzy budowÈ ATP a jego funkcjÈ jako przenoĂnika uĝytecznej biologicznie energii chemicznej;
4) omawia przebieg i ocenia znaczenie biologiczne fotosyntezy;
5) omawia przepïyw energii przez ekosystemy wodne i lÈdowe;
6) wyjaĂnia funkcjonowanie oaz hydrotermalnych;
7) przedstawia na podstawie informacji z róĝnych ěródeï, jakie jest
wspóïczesne wykorzystanie energetyki sïonecznej dla potrzeb gospodarki i jakie sÈ perspektywy rozwoju energetyki sïonecznej.
11. ¥wiatïo i obraz. Uczeñ:
1) wyjaĂnia, w jaki sposób powstaje wielobarwny obraz na ekranie telewizora lub na monitorze komputera;
2) analizuje i porównuje informacje zawarte w ulotkach reklamowych
producentów aparatów i kamer fotograÞcznych;
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3) przedstawia powstawanie obrazu na materiale Ăwiatïoczuïym;
4) porównuje budowÚ fotoreceptorów i narzÈdów wzroku wybranych
grup zwierzÈt;
5) ocenia biologiczne znaczenie widzenia barwnego i stereoskopowego;
6) omawia mechanizm powstawania obrazu na siatkówce oka czïowieka
i udziaï mózgu w jego interpretacji;
7) omawia mechanizm bioluminescencji, podaje przykïady i ocenia biologiczne znaczenie tego zjawiska;
8) planuje i przeprowadza doĂwiadczenie polegajÈce na wykonaniu odbitki fotograÞcznej na liĂciu, wyjaĂnia mechanizm tego zjawiska;
9) przedstawia funkcje przekazu informacji za pomocÈ obrazu w kulturach tradycyjnych i wspóïczeĂnie.
12. Sport. Uczeñ:
1) wymienia poĝÈdane pod wzglÚdem wïaĂciwoĂci Þzycznych cechy
sprzÚtu sportowego, sprzyjajÈce osiÈgniÚciu rekordów sportowych;
2) wyszukuje informacje o materiaïach stosowanych w produkcji sprzÚtu sportowego i przedstawia wïaĂciwoĂci tych materiaïów;
3) omawia stosowany w sporcie doping i uzasadnia szkodliwoĂÊ stosowanych substancji chemicznych;
4) analizuje wpïyw róĝnych czynników na kondycjÚ i osiÈgniÚcia sportowe (np. dieta, trening, warunki wysokogórskie);
5) wyszukuje i analizuje informacje dotyczÈce biologicznej granicy rekordów sportowych;
6) analizuje wpïyw sportu wyczynowego na zdrowie;
7) analizuje warunki ĝycia ludzi w róĝnych strefach klimatycznych i na
róĝnych wysokoĂciach nad poziom morza i wykazuje zwiÈzek miÚdzy
tymi warunkami a predyspozycjami do uprawiania pewnych dyscyplin sportu.
13. Technologie wspóïczesnoĂci i przyszïoĂci. Uczeñ:
1) wymienia zmiany wïaĂciwoĂci ciekïych krysztaïów pod wpïywem
pola elektrycznego i podaje zastosowania tego efektu;
2) omawia zastosowanie polimerów przewodzÈcych prÈd elektryczny
we wspóïczesnej nanotechnologii;
3) podaje przykïady wspóïczesnych technologii oraz omawia ich znaczenie w rozwiÈzywaniu aktualnych problemów biologicznych i Ărodowiskowych (np. polimery biodegradowalne);
4) wyjaĂnia, co to sÈ mikromacierze i omawia moĝliwoĂci ich wykorzystania w róĝnych dziedzinach nauki i przemysïu;
5) wyszukuje i analizuje informacje dotyczÈce osiÈgniÚÊ technicznych
wspomagajÈcych rozwój gospodarczy w Ăwiecie.
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14. Wspóïczesna diagnostyka i medycyna. Uczeñ:
1) przedstawia zasady, na jakich oparte sÈ wspóïczesne metody diagnostyki obrazowej, i podaje przykïady ich wykorzystania;
2) podaje przykïady analizy pïynów ustrojowych i ich znaczenie w proÞlaktyce chorób (np. wykrywanie biaïka i glukozy w moczu);
3) omawia cechy, którymi muszÈ charakteryzowaÊ siÚ materiaïy stosowane do przygotowania implantów, i podaje przykïady takich materiaïów;
4) porównuje zasadÚ i skutecznoĂÊ klasycznych, molekularnych
i immunologicznych metod wykrywania patogenów;
5) omawia metody wykrywania mutacji genowych i ocenia ich znaczenie diagnostyczne;
6) wyszukuje i analizuje informacje i dane statystyczne o przyczynach
i wystÚpowaniu chorób cywilizacyjnych w Ăwiecie.
15. Ochrona przyrody i Ărodowiska. Uczeñ:
1) przedstawia mechanizm efektu cieplarnianego i omawia kontrowersje dotyczÈce wpïywu czïowieka na zmiany klimatyczne;
2) omawia znaczenie dla rolnictwa i konsekwencje stosowania nawozów sztucznych i chemicznych Ărodków zwalczania szkodników;
3) przedstawia naturÚ chemicznÈ freonów i ocenia ich wpïyw na Ărodowisko;
4) omawia moĝliwoĂci wykorzystania metod genetycznych w ochronie
zagroĝonych gatunków i ocenia przydatnoĂÊ tzw. banków genów;
5) przedstawia udziaï bakterii w unieszkodliwianiu zanieczyszczeñ Ărodowiska (np. biologiczne oczyszczalnie Ăcieków); ocenia znaczenie
genetycznie zmodyÞkowanych bakterii w tym procesie;
6) okreĂla cele zrównowaĝonego rozwoju i przedstawia zasady, którymi
powinna kierowaÊ siÚ gospodarka Ăwiata.
16. Nauka i sztuka. Uczeñ:
1) przedstawia metody datowania przedmiotów pochodzenia organicznego oraz zakresy stosowalnoĂci tych metod;
2) przedstawia metody analizy obrazowej stosowane przy badaniu dzieï
sztuki i podaje przykïady informacji, które moĝna za ich pomocÈ uzyskaÊ;
3) przedstawia zasady badañ spektroskopowych, stosowanych do analizy dzieï sztuki;
4) opisuje barwniki stosowane w malarstwie dawniej i obecnie;
5) podaje przykïady materiaïów pochodzenia roĂlinnego i zwierzÚcego
uĝywanych przez dawnych artystów;
6) analizuje symbolikÚ przedstawieñ roĂlin i zwierzÈt w sztuce;
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7) analizuje na wybranych przykïadach informacje dotyczÈce stanu
zdrowia ludzi, zwierzÈt i roĂlin utrwalone na obrazach i w rzeěbach;
8) wskazuje zmiany Ărodowiska, np. krajobrazu pod wpïywem dziaïalnoĂci czïowieka albo klimatyczne, jakie moĝna zauwaĝyÊ porównujÈc
krajobrazy przedstawione w dawnym malarstwie z ich stanem wspóïczesnym.
C. Nauka wokóã nas
Prezentacja zjawisk codziennego ĝycia i ciekawostek, w których wyjaĂnianiu pomocna jest nauka. Niektóre prezentowane zagadnienia majÈ charakter
anegdotyczny, ale ich celem jest zaciekawienie ucznia naukami przyrodniczymi.
17. Uczenie siÚ. Uczeñ:
1) wymienia noĂniki informacji, rozróĝnia zapis cyfrowy i analogowy,
wymienia zalety i wady obu zapisów;
2) omawia róĝne formy uczenia siÚ i ocenia ich znaczenie biologiczne
(uczenie siÚ percepcyjne, wpajanie, habituacja, uczenie siÚ metodÈ
prób i bïÚdów, uczenie siÚ przez wglÈd, uczenie siÚ przez naĂladowanie, uczenie siÚ motoryczne);
3) omawia rolÚ poïÈczeñ nerwowych w procesie uczenia siÚ (skojarzenia
i „Ăcieĝki informacyjne”);
4) omawia podstawowe cechy uczenia siÚ poprzez zmysïy (preferencje
wizualne, audytywne, kinestetyczne);
5) przedstawia sposoby uïatwiajÈce zapamiÚtywanie informacji (np.
haki myĂlowe, skojarzenia, wizualizacja, mnemotechniki);
6) przedstawia moĝliwoĂci wykorzystania wspóïczesnych osiÈgniÚÊ
technicznych w procesie uczenia siÚ;
7) przedstawia rolÚ mediów elektronicznych w procesie globalnego
rozpowszechniania informacji i wiedzy.
18. Barwy i zapachy Ăwiata. Uczeñ:
1) przedstawia zasady druku wielobarwnego (CMYK);
2) przedstawia procesy Þzyczne, dziÚki którym substancje zapachowe
rozchodzÈ siÚ w powietrzu;
3) opisuje barwne substancje chemiczne stosowane wspóïczeĂnie w malarstwie, barwieniu ĝywnoĂci, tkanin itd.;
4) przedstawia przykïady zwiÈzków chemicznych, wykorzystywanych
jako substancje zapachowe (estry, olejki eteryczne itd.);
5) omawia budowÚ receptorów Ăwiatïa i zapachu wybranych grup zwierzÈt;
6) przedstawia biologiczne znaczenie barw i zapachów kwiatów i owoców;
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7) omawia znaczenie barw i zapachów w poszukiwaniu partnera i opiece nad potomstwem u zwierzÈt (np. barwy godowe, feromony, rozpoznawanie mïodych);
8) opisuje róĝnorodnoĂÊ krajobrazowÈ róĝnych regionów Ăwiata, analizujÈc ich cechy charakterystyczne, w tym dominujÈce barwy.
19. Cykle, rytmy i czas. Uczeñ:
1) wymienia zjawiska okresowe w przyrodzie, podaje zjawiska okresowe bÚdÈce podstawÈ kalendarza i standardu czasu;
2) opisuje metody przeciwdziaïania niepoĝÈdanym procesom (korozja,
psucie siÚ artykuïów spoĝywczych, starzenie siÚ skóry) i opisuje procesy chemiczne, które biorÈ w tym udziaï;
3) omawia przykïady zjawisk i procesów biologicznych odbywajÈcych
siÚ cyklicznie (cykle okoïodobowe, miesiÚczne, roczne, lunarne);
4) omawia okoïodobowy rytm aktywnoĂci czïowieka ze szczególnym
uwzglÚdnieniem roli szyszynki i analizuje dobowy rytm wydzielania
hormonów;
5) analizuje wpïyw sytuacji zaburzajÈcych dziaïanie zegara biologicznego na zdrowie czïowieka (praca na zmiany, czÚste przekraczanie stref
czasowych);
6) wyjaĂnia, na czym polega, i ocenia znaczenie biologiczne sezonowoĂci
aktywnoĂci zwierzÈt (np. hibernacja, estywacja, okres godów);
7) omawia zjawisko fotoperiodyzmu roĂlin;
8) przedstawia cyklicznoĂÊ pór roku w regionach Ziemi o odmiennych
warunkach klimatycznych.
20. ¥miech i pïacz. Uczeñ:
1) rozróĝnia děwiÚki proste (tony) od zïoĝonych, tïumaczy róĝnice barwy děwiÚków wytwarzanych przez instrumenty muzyczne oraz
przez czïowieka;
2) przedstawia cechy odgïosów Ămiechu i pïaczu jako děwiÚków;
3) opisuje chemiczne aspekty stresu;
4) opisuje skïad chemiczny ïez i rolÚ skïadników tego pïynu;
5) wyjaĂnia, czym z punktu widzenia Þzjologii jest Ămiech i pïacz;
6) omawia znaczenie Ămiechu i pïaczu w nawiÈzywaniu i podtrzymywaniu wiÚzi wĂród ludzi pierwotnych i wspóïczesnych (np. sygnalizowanie potrzeb przez noworodka, budowanie relacji matka-dziecko,
ïagodzenie agresji wĂród wspóïplemieñców);
7) wyszukuje i przedstawia informacje dotyczÈce kulturowych róĝnic
w wyraĝaniu emocji w spoïeczeñstwach tradycyjnych i nowoczesnych.
21. Zdrowie. Uczeñ:
1) wymienia mechanizmy utraty ciepïa przez organizm;
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2) wyjaĂnia rolÚ ubioru w wymianie ciepïa miÚdzy ciaïem ludzkim a otoczeniem;
3) analizuje ulotkÚ leku i omawia podane w niej informacje;
4) wyjaĂnia, w jaki sposób organizm zachowuje homeostazÚ;
5) opisuje stan zdrowia w aspekcie Þzycznym, psychicznym i spoïecznym;
6) analizuje wpïyw czynników wewnÚtrznych i zewnÚtrznych na zdrowie;
7) analizuje zdrowie jako wartoĂÊ indywidualnÈ i spoïecznÈ;
8) wyszukuje informacje o zagroĝeniach wynikajÈcych z pobytu w odmiennych warunkach Ărodowiskowych i wskazuje sposoby zabezpieczenia siÚ przed tymi zagroĝeniami.
22. PiÚkno i uroda. Uczeñ:
1) przedstawia historyczne teorie budowy WszechĂwiata i okreĂla rolÚ
kryteriów estetycznych (symetria, proporcja) w tych teoriach;
2) omawia typy substancji chemicznych stosowanych w kosmetykach
(noĂniki, witaminy, konserwanty, barwniki itp.);
3) podaje przykïady ponadkulturowych kanonów piÚkna (proporcje
ciaïa, symetria twarzy itp.) i analizuje ich zwiÈzek z doborem pïciowym (atrakcyjne sÈ te cechy, które zwiÚkszajÈ szansÚ na posiadanie
zdrowego potomstwa);
4) przedstawia wykorzystanie produktów pochodzenia roĂlinnego
i zwierzÚcego w pielÚgnacji ciaïa i urody;
5) przedstawia kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania i przemiany
kanonów piÚkna.
23. Woda – cud natury. Uczeñ:
1) przedstawia specyÞczne wïasnoĂci wody (np. rozszerzalnoĂÊ cieplna,
duĝe ciepïo wïaĂciwe) oraz wyjaĂnia rolÚ oceanów w ksztaïtowaniu
klimatu na Ziemi;
2) opisuje budowÚ czÈsteczki wody; wyjaĂnia, dlaczego woda dla jednych substancji jest rozpuszczalnikiem, a dla innych nie;
3) omawia wïaĂciwoĂci wody istotne dla organizmów ĝywych;
4) omawia warunki ĝycia w wodzie (gÚstoĂÊ, przejrzystoĂÊ, temperatura,
zawartoĂÊ gazów oddechowych, przepuszczalnoĂÊ dla Ăwiatïa) oraz
analizuje przystosowania morfologiczne, anatomiczne i Þzjologiczne
organizmów do ĝycia w wodzie;
5) analizuje i porównuje bilans wodny zwierzÈt ĝyjÈcych w róĝnych Ărodowiskach (Ărodowisko lÈdowe, wody sïodkie i sïone) oraz omawia
mechanizmy osmoregulacji;
6) omawia grupy ekologiczne roĂlin (hydroÞty, higroÞty, mezoÞty, kseroÞty);
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7) wykazuje koniecznoĂÊ racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi wody oraz przedstawia wïasne dziaïania, jakie moĝe w tym
celu podjÈÊ.
24. NajwiÚksze i najmniejsze. Uczeñ:
1) wymienia obiekty Þzyczne o najwiÚkszych rozmiarach (np. galaktyki) oraz najmniejszych (jÈdro atomowe), wymienia metody pomiarów
bardzo krótkich i bardzo dïugich czasów i odlegïoĂci;
2) wyszukuje i analizuje informacje na temat najmniejszych i najwiÚkszych czÈsteczek chemicznych;
3) wyszukuje i analizuje informacje o rekordach w Ăwiecie roĂlin i zwierzÈt pod kÈtem róĝnych cech (np. wielkoĂÊ, dïugoĂÊ ĝycia, temperatura ciaïa, czÚstotliwoĂÊ oddechów i uderzeñ serca, szybkoĂÊ poruszania
siÚ, dïugoĂÊ skoku, dïugoĂÊ wÚdrówek, czas rozwoju, liczba potomstwa, liczba chromosomów, iloĂÊ DNA, liczba genów);
4) podaje przykïady organizmów wystÚpujÈcych w skrajnych warunkach Ărodowiskowych;
5) analizuje przyczyny ograniczajÈce wielkoĂÊ organizmów;
6) wyszukuje i przedstawia przykïady ekstremalnych cech Ărodowiska,
rekordowych wielkoĂci – czyli ziemskie „naj…” w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI
ZajÚcia przyroda sïuĝÈ utrwaleniu postawy naukowej wobec Ăwiata przyrody,
zaciekawienia jego bogactwem i dostrzegania holistycznego charakteru nauk
przyrodniczych. TreĂci nauczania wydobywajÈ poszczególne wÈtki wiedzy
przyrodniczej odnoszÈce siÚ do waĝnych zagadnieñ naszej cywilizacji.
ZajÚcia powinny mieÊ charakter interdyscyplinarny, a poszczególne wÈtki
mogÈ byÊ realizowane przez nauczycieli róĝnych specjalnoĂci (Þzyka, chemia,
biologia, geograÞa).
ZajÚcia powinny byÊ prowadzone z wykorzystaniem bogatego zaplecza doĂwiadczalnego w zakresie kaĝdej ze skïadowych dziedzin nauki.

KOMENTARZ DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ
PRZEDMIOTU PRZYRODA W LICEUM
Krzysztof Spalik, Maãgorzata Jagieãão, Graůyna Skirmuntt, Wawrzyniec Kofta

Przedmiot uzupeïniajÈcy przyroda jest adresowany do tych uczniów, którzy
nie wybrali ĝadnego z przedmiotów przyrodniczych (biologia, Þzyka, chemia,
geograÞa) do realizacji w zakresie rozszerzonym. Uczniowie ci zakoñczÈ naukÚ przedmiotów przyrodniczych, w tym biologii, po I klasie szkoïy ponadgimnazjalnej. Tym samym w klasie II i III bÚdÈ mogli skupiÊ siÚ na nauce
tych przedmiotów, których bÚdÈ uczyÊ siÚ w zakresie rozszerzonym. Przyroda jest przedmiotem uzupeïniajÈcym, ale obowiÈzkowym dla opisanej grupy
uczniów, to znaczy, ĝe przedmiot bÚdzie oceniany tak samo, jak pozostaïe,
a ocena roczna bÚdzie miaïa wpïyw na ĂredniÈ ocen i promocjÚ ucznia do
nastÚpnej klasy. Jednak fakt, ĝe przyroda jest przedmiotem uzupeïniajÈcym,
stwarza niespotykane dotychczas w praktyce szkolnej moĝliwoĂci dla szkoïy,
uczniów i nauczycieli w zakresie fakultatywnego wyboru treĂci nauczania.
TreĂci przedmiotu przyroda zostaïy podzielone na 4 wÈtki przedmiotowe (kolumny) oraz 24 wÈtki tematyczne (wiersze). Okno tabeli odpowiada 1–2 godzinom lekcyjnym. WÈtki tematyczne zostaïy dodatkowo pogrupowane
w trzy zestawy, aby uïatwiÊ nauczycielom wybór spójnego materiaïu do realizacji. Warto zauwaĝyÊ, ĝe podstawa okreĂla zagadnienia i przypisane im
wymagania jako przykïadowe – a zatem nauczyciel moĝe takĝe zaproponowaÊ inne wÈtki tematyczne. Istotne jest jednak zachowanie szerokiego wachlarza omawianych zagadnieñ, ich interdyscyplinarnoĂci oraz zwiÈzku z ĝyciem codziennym. W szczególnoĂci, nie powinno siÚ mechanicznie przenosiÊ
do przedmiotu przyroda zagadnieñ z przedmiotów przyrodniczych realizowanych w wersji rozszerzonej.
Taki kurs moĝe zawieraÊ albo wÈtki tematyczne, czyli omówienie wybranych
tematów w zakresie wszystkich przedmiotów przyrodniczych (Þzyka, chemia, biologia, geograÞa), albo wÈtki przedmiotowe, czyli przedstawienie jednej peïnej grupy tematów w obrÚbie wybranego przedmiotu. Z grubsza rzecz
biorÈc, taki kurs powinien obejmowaÊ 15–16 okien tabeli. Na przykïad, kurs
„Fizyka, Ăwiat i technologia” bÚdzie obejmowaï zagadnienia 1.1–16.1 (z kolumny „Fizyka”), natomiast kurs „Nauka wokóï nas” moĝe obejmowaÊ cztery
dowolnie wybrane wiersze spoĂród 17–24. Kursy bazujÈce na wÈtkach tematycznych mogÈ byÊ realizowane przez kilku nauczycieli, a te oparte na wÈtkach przedmiotowych – przez jednego nauczyciela odpowiedniego przedmiotu. Jest poĝÈdane, aby w trakcie realizacji przedmiotu na caïym etapie
edukacyjnym zachowaÊ róĝnorodnoĂÊ poruszanych tematów (zagadnienia
z róĝnych grup wÈtków tematycznych) i siÚgaÊ po zagadnienia z wszystkich przedmiotów przyrodniczych (wszystkich wÈtków przedmiotowych),
podstawa jednak nie ogranicza wyboru tematów i realizacjÚ tego przedmiotu moĝna dostosowaÊ do konkretnej grupy uczniów i wybranego przez nich
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proÞlu edukacyjnego. RóĝnorodnoĂÊ wÈtków tematycznych, ich interdyscyplinarnoĂÊ i aktualnoĂÊ naukowa powinny umoĝliwiÊ uczniom skonsolidowanie wiedzy z róĝnych dziedzin, poznanie metody naukowej wykorzystywanej w naukach przyrodniczych oraz pomóc w Ăwiadomym odbieraniu
otaczajÈcej nas rzeczywistoĂci i prawidïowym interpretowaniu zjawisk przyrodniczych. JednoczeĂnie daje okazjÚ rozwijania indywidualnych zainteresowañ uczniów, uwraĝliwiania ich na piÚkno Ăwiata i ksztaïtowania poczucia
odpowiedzialnoĂci za jego przyszïoĂÊ. Szeroki wachlarz tematyczny umoĝliwia odnalezienie wĂród zaproponowanych tematów takich, które danÈ grupÚ
uczniów szczególnie interesujÈ. Zainteresowanie uczniów oraz fakt, ĝe majÈ
realny wpïyw na to, czego bÚdÈ siÚ uczyli, sprzyja ich wiÚkszemu zaangaĝowaniu w proces uczenia siÚ. To z kolei zwiÚksza szanse na osiÈgniÚcie przez
uczniów, nawet sïabych, sukcesu edukacyjnego.
ObowiÈzkowoĂÊ przedmiotu gwarantuje, ĝe uczniowie niekontynuujÈcy nauki przedmiotów przyrodniczych, w tym biologii, w zakresie rozszerzonym
dalej bÚdÈ mieli kontakt z przedmiotem, ale w zasadniczo innej formie. FakultatywnoĂÊ wyboru treĂci przez ucznia i nauczyciela stwarza moĝliwoĂÊ rozwijania zainteresowañ i pasji uczniów i nauczycieli, lepszego wykorzystania
bazy dydaktycznej szkoïy i osobowych zasobów nauczycieli oraz uwzglÚdnienia specyÞki danej szkoïy, a takĝe peïnego wykorzystania jej moĝliwoĂci
wynikajÈcych z istniejÈcej tradycji, wspóïpracy z innymi placówkami, takĝe
naukowymi, lokalizacji itp. Realizacja wÈtków tematycznych przez róĝnych
nauczycieli jest okazjÈ do zorganizowania Ăcisïej wspóïpracy nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych uczÈcych w danej szkole.
Wydaje siÚ, ĝe szczególnie korzystnÈ metodÈ pracy jest metoda projektów
uczniowskich. Przy ich realizacji Ăcisïa wspóïpraca nauczycieli przedmiotów
przyrodniczych moĝe uïatwiÊ poznawanie przez mïodych ludzi wybranych
do realizacji zagadnieñ oraz poszerzyÊ ich horyzonty.
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