
 PLAN METODYCZNY LEKCJI BIOLOGII W II KLASIE 
GIMNAZJUM 

 
 
Temat: Powtórzenie wiadomości dotyczących działu ODDYCHANIE. 
 
Zakres treści programowych: narządy budujące układ oddechowy, fazy oddychania, 
mechanizm wdechu i wydechu, pojemność płuc i jej mierzenie, oddychanie jako wymiana 
gazowa, proces oddychania komórkowego, przyczyny i objawy chorób układu oddechowego; 
nieżytu nosa, grypy, anginy, zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, pylicy płuc i gruźlicy, wpływ 
palenia tytoniu czynnego i biernego oraz zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. 
 
Cele operacyjne 
Wiadomości – uczeń: 

• porządkuje i utrwala wiadomości o budowie, funkcjach, chorobach układu 
oddechowego, mechanizmie i istocie procesu oddychania 

Umiejętności – uczeń: 
• analizuje, syntetyzuje i uogólnia wiadomości; 

 
Postawy – uczeń: 

• aktywnie pracuje na lekcji 
Umiejętności ponadprzedmiotowe – uczeń; 

• poprawnie posługuje się językiem polskim 
• efektywnie współpracuje z zespołem 

 
Metody pracy: praca w grupach – aktywny udział w grze dydaktycznej KOŁO FORTUNY 
Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze:  

• zasady gry ( zał. 1 ) 
• narysowane na brystolu koło - plansza do gry dla każdej grupy ( zał. 2 ) 
• pytania do gry dla nauczyciela ( zał. 3 ) 
• tabela wyników ( zał. 4 ) 
• guziki w 4 – 5 kolorach do podziału na grupy  
• kolorowe kartoniki do oznaczenia miejsc poszczególnych grup 

 
Przebieg lekcji: 

I. Faza wstępna 
1. Czynności organizacyjno- porządkowe. 
2. Wyjaśnienie celów lekcji i zapisanie tematu lekcji. 
3. Zapoznanie uczniów z zasadami gry. 
4. Podział klasy na grupy 4 – 5 osobowe, wybór kapitanów grup i strażników 

czasu. 
II.  Faza główna 

1. Każda grupa losuje pytanie kręcąc ołówek na planszy – kole do gry. 
      Odpowiedzi na pytanie udziela po konsultacji z członkami grupy, kapitan lub              
      osoba przez niego wskazana.   
      Nauczyciel ocenia odpowiedzi i zapisuje punkty na tablicy wyników. 

III.  Faza podsumowująca 
1. Ocena pracy uczniów na lekcji, podsumowanie wyników. 
2. Wpisanie przez nauczyciela ocen do dziennika. 
3. Zadanie pracy domowej. Wykonaj test sprawdzający wiadomości 
       i umiejętności na stronie 30 i 31 w zeszycie ćwiczeń. 

 
 



Załącznik 1 
 
ZASADY GRY 
 

1. Każda grupa wybiera kapitana i strażnika czasu. 
2. Grupy otrzymują plansze- koła do gry. 
3. Pytania losują kolejno kapitanowie grup. 
4. Przed udzieleniem odpowiedzi przez kapitana lub osobę przez niego wskazaną 

członkowie grupy mogą się naradzać przez 1 minutę. Czas kontroluje strażnik czasu. 
5. Jeżeli odpowiedz udzielona przez grupę jest nieprawidłowa, pytanie może zostać 

wykorzystane przez inną grupę. 
6. Jeżeli grupa poprosi o pytanie, na które wcześniej została udzielona prawidłowa 

odpowiedź, traci punkt. ( uczniowie powinni notować, które pytania były już 
losowane ) 

7. Nauczyciel ocenia odpowiedzi, przyznaje punkty i zapisuje na tablicy wyników. 
8. Za każdą prawidłową odpowiedź – 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna – 

0 punktów, za brak dyscypliny lub nieuwagę ( np. grupa prosi o pytanie na które 
została już udzielona prawidłowa odpowiedź ) –  minus 1 punkt. Do zdobycia jest 7 
punktów. 

9. Uczniowie otrzymują oceny: 7 punktów – celująca, 6 - bardzo dobra, 5 – dobra,  
       4 – dostateczna, 3 - dopuszczająca 

 
 
 
 
Załącznik 4 

TABELA WYNIKÓW 
 

GRUPA I II III IV V VI 
PYTANIE 1       
PYTANIE 2       
PYTANIE 3       
PYTANIE 4       
PYTANIE 5       
PYTANIE 6       
PYTANIE 7       
SUMA 
PUNKTÓW 

      

MIEJSCE       
OCENA       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik 2 
PLANSZA – KOŁO 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik 3 
PYTANIA DO GRY DLA NAUCZYCIELA 
 

I. Budowa i funkcje układu oddechowego. 
1. Wymień kolejno odcinki układu oddechowego. 
2. Jak nazywa się wnętrze krtani, a jak chrząstka zamykająca wejście do krtani. 
3. Na jakie części dzielimy gardło? 
4. Co dzieje się z powietrzem, które przechodzi przez jamę nosową? 
5. Omów budowę tchawicy. 
6. Od czego zależy wysokość głosu, a od czego jego natężenie. 
7. Jak zbudowane są płuca? 

II. Mechanizm oddychania. 
1. W jaki sposób następuje wdech? 
2. Co to jest pojemność płuc? 
3. Jak nazywa się aparat służący do pomiaru pojemności płuc? 
4. W jaki sposób następuje wydech? 
5. Ile wynosi pojemność życiowa płuc dorosłego mężczyzny, a ile dorosłej 

kobiety? 
6. Przez co jest kierowany mechanizm oddychania? 
7. Od czego zależy głębokość i częstość oddechów? 

 
III. Istota procesu oddychania. 

1. Jakie zjawiska określamy terminem „oddychanie”? 
2. Na czym polega proces oddychania komórkowego? 
3. Na czym polega oddychanie tkankowe? 
4. Jaki jest skład wdychanego powietrza? 
5. Na czym polega oddychanie płucne? 
6. Jaki jest skład powietrza wydychanego z płuc? 
7. Uzasadnij, dlaczego powinniśmy wdmuchiwać wydychane przez nas 

powietrze do płuc osoby, u której nastąpiło zatrzymanie oddechu? 
 

IV. Choroby układu oddechowego. 
1. Jaki drobnoustrój wywołuje nieżyt nosa i w jaki sposób można zapobiegać tej 

chorobie? 
2. Co to jest profilaktyka? 
3. Co wywołuje gruźlicę płuc? Jakie są jej objawy? 
4. Co to jest angina? Jakie są jej objawy? 
5. Jaka choroba układu oddechowego wywołuje okresowo epidemie? Co jest jej 

przyczyną? 
6. Co to znaczy, że choroba szerzy się drogą kropelkową? 
7. Wymień co najmniej cztery sposoby zapobiegania gruźlicy. 

V. Palenie tytoniu a zdrowie. 
1. Co to jest tzw. palenie bierne? 
2. W jaki sposób nikotyna wpływa na organizm człowieka? 
3. Jakie choroby mogą rozwinąć się u osób długotrwale palących? 
4. W jaki sposób tlenek węgla wpływa na organizm człowieka? 
5. Jakie składniki znajdują się w dymie tytoniowym? 
6. W jaki sposób substancje drażniące wpływają na organizm człowieka? 
7. W jaki sposób substancje smołowate wpływają na organy człowieka? 

 
 
 
 



VI. Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie. 
1. Od czego zależy stopień toksyczności zanieczyszczeń? 
2. Co zwiększa zawartość ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery oraz jak 

wpływa on na człowieka? 
3. Jakie choroby najczęściej rozwijają się u ludzi żyjących w zanieczyszczonym 

środowisku? 
4. Wyjaśnij, czy istnieje zależność pomiędzy częstotliwością zachorowań na 

chroniczne zapalenie oskrzeli u osób palących i niepalących, oddychających 
powietrzem o różnym stopniu zanieczyszczenia? 

5. Jakie zanieczyszczenia znajdują się najczęściej w powietrzu w rejonach 
przemysłowych i w wielkich miastach? Podaj przykłady tych związków 
chemicznych. 

6. Jakie są główne źródła zanieczyszczeń powietrza? 
7. Co to jest „ astma oskrzelowa” i jakie są przyczyny jej powstawania? 

 
       mgr Dorota Płaska 

Gimnazjum Nr 1 
W Bielsku - Białej 

 


