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Dział programu: Funkcjonowanie człowieka. 
Hasło programowe: Krążenie 
Temat: Na czym polega współpraca małego i dużego obiegu krwi? 
 
Cele nauczania: 
1. Wiadomości: 
- wprowadzenie  pojęć: ciśnienie krwi, krew utlenowana, mały i duży krwiobieg 
-poznanie drogi krwi w obiegu małym (płucnego) i dużym 
- wyjaśnienie, w której części układu krwionośnego płynie krew utlenowana, a w której 
bogata w dwutlenek węgla 
- wyjaśnienie na czym polega współpraca małego i dużego obiegu krwi 
� Pojęcia  ponadpodstawowe: 
- Łuk aorty, tętnica płucna, żyła główna dolna i górna 

2. Umiejętności: 
- umiejętność odczytywania ciśnienia 
- umiejętność interpretowania  liczb określających ciśnienie krwi 
� umiejętność zaznaczenia na schemacie przepływu krwi w obiegu małym i dużym 

-określenie funkcji obiegu małego (płucnego) i dużego 
- umiejętność dostrzegania związku między obiegiem dużym i małym 
- doskonalenie umiejętności  efektywnej pracy w grupie 

3. Postawy 
- przekonanie o konieczności badania ciśnienia krwi u osób z grupy podwyższonego ryzyka 
zachorowaniem na choroby u. krążenia 
- zrozumienie funkcjonowania własnego ciała 
 
Metoda i formy pracy: ćwiczenia, obserwacja ukierunkowana, pogadanka z elementami 
pracy w zespołach w oparciu o przygotowane przez nauczyciela schematy. 
 
Czas trwania lekcji: 45 min. 
 
Środki dydaktyczne: 
- ciśnieniomierz 
- tablice poglądowe dotyczące układu krwionośnego 
- film „Układ krwionośny” 
- materiały ksero przygotowane przez nauczyciela 
 
Literatura pomocnicza: 
Czubaj A. Biologia XXI, Zadania dla ucznia, WSiP Warszawa 2000 
Praca zbiorowa pod redakcja A. Jerzmanowskiego, Biologia XXI-Przewodnik dla 
nauczyciela, Gimnazjum, WSiP, 1999 
Grzegorek J., Biologia XXI, Program nauczania –Gimnazjum, WSiP, 1999  
Gołda W. Biologia, Zeszyt ćwiczeń, Warszawa, Nowa Era,1997 
 
 

Przebieg lekcji 
  

A. FAZA WPROWADZAJACA 
1. Przypomnienie z poprzedniej lekcji pojęć w formie odpowiedzi na  następujące pytania: 
 



Instrukcja dla uczniów do pracy w grupach 
Grupa I 
Zagadnienie:  
Nazwij naczynia krwionośne w ścianach serca. 
Grupa II 
Jaką rolę pełnią naczynia wieńcowe? 
Grupa III 
Zagadnienie: Jakie są przyczyny zawału? 
Grupa IV 
Zagadnienie: Ile wynosi tętno u zdrowego, dorosłego człowieka? 
Grupa V 
Wymień czynniki, które maja wpływ na podwyższenie tętna. 
Grupa VI 
Wymień rodzaje naczyń krwionośnych.  
 
2.Rozwiązanie rebusu stanowi zapowiedź tematu lekcji. 
 
3. 

Podanie tematu lekcji: Na czym polega współpraca małego i dużego obiegu krwi? 
 4. Sformułowanie głównego celu lekcji-poznanie dużego i małego obiegu krwi i ich roli w 
organizmie człowieka. 
3. Wyłonienie i sprecyzowanie szczegółowych zagadnień do tematu lekcji 
L.p Zagadnienie Forma opracowania 
1. Ciśnienie krwi – pomiar  

interpretacja wyników pomiaru 
Ćwiczenie – element 
nauczania laboratoryjnego 

2. Duży obieg krwi 
A/ droga krwi w dużym obiegu 
B/ uczniowie kolorem czerwonym zaznaczają na 
schemacie przepływ krwi w tętnicach 
 C/ uczniowie kolorem niebieskim zaznaczają na 
schemacie przepływ krwi w żyłach 
 

Praca z całą klasa 
 
Praca w grupach 
dwuosobowych 

3. Mały obieg krwi 
A/ droga krwi w małym obiegu 
B/ uczniowie kolorem czerwonym zaznaczają na 
schemacie przepływ krwi w tętnicach 
 C/ uczniowie kolorem niebieskim zaznaczają na 
schemacie przepływ krwi w żyłach 
 

Praca z całą klasa 
 
Praca w grupach 
dwuosobowych 

4.  Porównanie roli dużego i małego obiegu krwi Praca z całą klasa 



 
B. FAZA REALIZACYJNA 

4. Dokonanie pomiaru ciśnienia u ochotnika 
a/ interpretacja wyników pomiaru 
Ciśnienie krwi - 
b/ wyjaśnienie, co oznaczają liczby określające ciśnienie krwi120/80 mmHg 
120mm Hg- ciśnienie skurczowe, które panuje w komorze lewej podczas jej skurczu 
80mm Hg –ciśnienie rozkurczowe, które panuje podczas rozkurzu komór 
5. Ukierunkowana obserwacja - obiegów krwi w oparciu o film i  tablicę graficzną 
6. Praca uczniów w zespołach – zaznaczyć na schemacie przepływ krwi w dużym i małym 
obiegu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Określenie funkcji obiegu  małego (płucnego) i dużego 
8. Porównanie  budowy i roli obiegu małego(płucnego) i ustrojowego (dużego) 

Różnice w budowie i roli krwiobiegu 
dużego małego 

Krew dociera do ......................................... 
................................................................... 
w żyłach płynie krew.................................. 

Krew dociera do............................................ 
...................................................................... 
w żyłach płynie krew..................................... 
 

Wniosek 
9. Mały obieg krwi dostarcza tlenu, który obieg duży rozprowadza  po całym ciele. 
 
 



Proponowane wnioski: 
 
W organizmie ludzkim krew krąży w dwóch obiegach: dużym oraz małym. 
Duży obieg krwi (krążenie obwodowe)rozpoczyna się w lewej komorze serca, skąd krew z 
tlenem wypływa aortą, płynie do wszystkich komórek ciała. Tutaj odbywa się wymiana 
substancji. Żyłami krew wraca do prawego przedsionka. 
Mały obieg krwi rozpoczyna się w prawej komorze serca, skąd krew pozbawiona tlenu 
tętnica płucną płynie do płuc. W pęcherzykach płucnych następuje wymiana gazowa. Krew 
żyłami wraca do lewego przedsionka. 
Porównanie roli dużego i małego obiegu krwi 
 
 

C. FAZA PODSUMOWUJĄCA 
 
10.Sprawdzenie stopnia zrozumienia i przyswojenia nowych treści w formie krótkiego 
sprawdzianu. Uzupełnij tekst wykorzystując podane pojęcia: 
 komórek ciała, płuc, prawego, prawej, dużym, lewego,, lewej, małym  
 
ZADANIE P. 
W organizmie ludzkim krew krąży w dwóch obiegach:...........................  oraz .......................... 
Duży obieg krwi (krążenie obwodowe)  rozpoczyna się w .............................komorze serca, 
skąd krew z tlenem wypływa aorta, płynie do wszystkich...........................................................  
Tutaj odbywa się wymiana substancji. Żyłami krew wraca do.................................................... 
przedsionka. 
 Mały obieg krwi rozpoczyna się w ...................................................komorze serca, skąd krew 
pozbawiona tlenu tętnicą płucną płynie do........................................ W pęcherzykach płucnych 
następuje wymiana gazowa. Krew żyłami wraca do ......................................przedsionka serca. 
 
� ZADANIE Pp. 

 
10.Sprawdzenie stopnia zrozumienia i przyswojenia nowych treści w formie krótkiego 
sprawdzianu. Uzupełnij tekst wykorzystując podane pojęcia: 
 komórek ciała, płuc, prawego przedsionka, prawej komory, tętnicą płucną dużym, 
lewego przedsionka,, lewej komory, mały, aortą, 
W organizmie ludzkim krew krąży w dwóch obiegach:...........................  oraz .......................... 
Duży obieg krwi (krążenie obwodowe)  rozpoczyna się w .............................................. serca, 
skąd krew z tlenem wypływa ........................, płynie do wszystkich........................................... 
...........................................................  Tutaj odbywa się wymiana substancji. Żyłami krew 
wraca do................................................................................................................ 
 
 Mały obieg krwi rozpoczyna się w ...................................................................................., 
skąd krew pozbawiona tlenu płynie .............................................do........................................ 
W pęcherzykach płucnych następuje wymiana gazowa. Krew żyłami wraca do ........................ 
..................................... serca. 
 
 
� Wymagania ponadpodstawowe 

 
 
 



Materiały dla ucznia 
ZADANIE P. 
 Wykorzystując podane pojęcia uzupełnij tekst 
 komórek ciała, płuc, prawego, prawej, dużym, lewego,, lewej, małym  
 
W organizmie ludzkim krew krąży w dwóch obiegach:...........................  oraz .......................... 
Duży obieg krwi (krążenie obwodowe)  rozpoczyna się w .............................komorze serca, 
skąd krew z tlenem wypływa aorta, płynie do wszystkich...........................................................  
Tutaj odbywa się wymiana substancji. Żyłami krew wraca do.................................................... 
przedsionka. 
 Mały obieg krwi rozpoczyna się w ...................................................komorze serca, skąd krew 
pozbawiona tlenu tętnicą płucną płynie do........................................ W pęcherzykach płucnych 
następuje wymiana gazowa. Krew żyłami wraca do ......................................przedsionka serca. 
 
� ZADANIE Pp. 

 Wykorzystując podane pojęcia uzupełnij tekst 
 
 komórek ciała, płuc, prawego przedsionka, prawej komory, tętnicą płucną dużym, 
lewego przedsionka,, lewej komory, mały, aortą, 
W organizmie ludzkim krew krąży w dwóch obiegach:...........................  oraz .......................... 
Duży obieg krwi (krążenie obwodowe)  rozpoczyna się w .............................................. serca, 
skąd krew z tlenem wypływa ........................, płynie do wszystkich........................................... 
...........................................................  Tutaj odbywa się wymiana substancji. Żyłami krew 
wraca do................................................................................................................ 
 
 Mały obieg krwi rozpoczyna się w ...................................................................................., 
skąd krew pozbawiona tlenu płynie .............................................do........................................ 
W pęcherzykach płucnych następuje wymiana gazowa. Krew żyłami wraca do ........................ 
..................................... serca. 
 

Różnice w budowie i roli krwiobiegu 
dużego małego 

Krew dociera do ......................................... 
................................................................... 
w żyłach płynie krew.................................. 

Krew dociera do............................................ 
...................................................................... 
w żyłach płynie krew..................................... 
 

 
Zagadnienie:  
Nazwij naczynia krwionośne w ścianach serca. 
Grupa II 
Jaką rolę pełnią naczynia wieńcowe? 
Grupa III 
Zagadnienie: Jakie są przyczyny zawału? 
Grupa IV 
Zagadnienie: Ile wynosi tętno u zdrowego, dorosłego człowieka? 
Grupa V 
Wymień czynniki, które maja wpływ na podwyższenie tętna. 
Grupa VI 
Wymień rodzaje naczyń krwionośnych.  


