
CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ- SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII  
 
Temat lekcji: Choroby przenoszone drogą płciową; 
 
Analiza: Lekcja ta jest jedną z ostatnich lekcji dotyczących układu rozrodczego człowieka. Jej zakres 
tematyczny ograniczono do: zasad ogólno higienicznych, zdrowego stylu życia. W pierwszej części 
lekcji uczniowie charakteryzują choroby weneryczne, co jest podstawą do przygotowywania ogólnych 
reguł profilaktyki, jak również oceny jej znaczenia dla zdrowia i rozwoju każdej jednostki; 
 
Hasło programowe: Rozmnażanie się człowieka; 
 
Cel ogólny:  
1. Poznanie wybranych chorób wenerycznych.  
2. Poznanie zasad profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową.  
3. Wyrobienie w uczniach przekonania o korzyściach płynących ze stosowania zasad zdrowego stylu 
życia; 
4. Kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i kierowania pracą w grupy; 
5. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy; 
 
 
Literatura dla nauczyciela: 
Anderson J. „Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień” WSiP, Warszawa 1999 
Arends R. „Uczymy się nauczać” WSiP Warszawa 1997 
Krzyżewska J. „Aktywizujące metody i techniki w edukacji” AU OMEGA Suwałki 2000 
Praca zbiorowa „Biologia” PWRiL Warszawa 1994 
Jura Cz., Krzanowska H. „Leksykon biologiczny” PWN Warszawa 1992 
C.A Villee „Biologia” PWRiL, Warszawa 1987; 
Praca zbiorowa, „Mała Encyklopedia Zdrowia” PWN 1998; 
J.A Reid, P.Forrestal, J.Cook „Uczenie się w małych grupach w klasie” WSiP, Warszawa 1999; 
 
 
Literatura dla ucznia: 
Kędzierscy I. I W. „Nowe choroby” Raj 4/97 
Strąk S. „Zdrowa szkoła” Aura 14 
Cz. Jura, H. Krzanowska „Leksykon biologiczny” PWN Warszawa 1992 
Praca zbiorowa, „Mała Encyklopedia Zdrowia” PWN 1998 
C.A Villee „Biologia” PWRiL Warszawa 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Faza lekcji Zakres  

materiału 
Czynności ucznia 
(U) 
Docelowe (cele 
operacyjne) 

Czynności ucznia (U) 
Pośredniczące +f. 
organizacyjne 

Czynności 
nauczyciela (N)  
 

Procedury 
osiągania celów 

Oczekiwane 
osiągnięcia 
uczniów 

Środki 
dydaktyczne 

Faza  
wprowadzają
ca 
ok.10 minut; 

Układ 
rozrodczy 
mężczyzny i 
kobiety 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń 
charakteryzuje 
budowę układu 
rozrodczego 
mężczyzny i kobiety 
(umiejętności kat.C) 

� U zapisuje temat 
lekcji w zeszycie; 

Praca indywidualna 
 
 
 
 
 
 
 
� U odpowiada ustnie 

na pytania 
nauczyciela 
dotyczące opisu 
anatomii męskiego i 
żeńskiego układu 
rozrodczego; 
Praca indywidualna  

Czynności 
organizacyjno- 
porządkowe: 
� Podanie tematu 

lekcji; 
� Przedstawienie 

celów ogólnych 
lekcji; 

� Wyjaśnienie 
poleceń zadań U; 

� Powtórzenie 
wiadomości 
poznanych na 
poprzedniej 
lekcji;  

Pogadanka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pogadanka z 
wykorzystaniem 
plansz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń powinien: 
� scharakteryzo

wać budowę 
układu 
rozrodczego 
mężczyzny i 
kobiety; 

  

Zeszyty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plansze 
przedstawiaj
ące układ 
rozrodczy 
męski i 
żeński 

Faza 
realizacji 
Ok. 25 minut 

Choroby 
przenoszone 
drogą 
płciową  

U wymienia 
poznane choroby 
przenoszone drogą 
płciową 
(wiadomości kat.A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U charakteryzuje 

� U wymienia 
poznane wcześniej 
choroby przenoszone 
drogą płciową (kiła, 
rzeżączka, AIDS, 
itd.) 
Praca zbiorowa 

 
 
� U wysłuchują 

wypowiedzi N, 
dokonują podziału 
na zespoły.  

 
 

� N prosi U o 
wymienienie 
chorób 
przenoszonych 
drogą płciową; 

� N kontroluje, 
porządkuje, 
uzupełnia i 
wypowiedzi U; 

� N przedstawia 
zadania U, ustala 
cele i zakres 
pracy U, prosi U 
o podział na 
zespoły, 

Pogadanka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praca w grupach, 
praca z materiałem 
źródłowym, gra 
dydaktyczna 
(drama) 
4 zespoły otrzymują 

Uczeń powinien: 
� wymienić 

poznane 
choroby 
przenoszone 
drogą płciową; 

� charaktery 
zować poznane 
choroby układu 
rozrodczego; 

� zaprojektować 
plakat 
przedstawiają 
cy sposoby 
zapobiegania 

Instrukcje 
dla uczniów 
do 
wykonywa 
nych zadań; 
 
Kserokopie 
materiału 
źródłowego 
opisującego 
wymienione 
choroby 
przenoszone 
drogą 
płciową;  



poznane choroby 
układu rozrodczego 
(umiejętności kat.C) 
 
 
 
 
U projektuje plakat 
przedstawiający 
sposoby 
zapobiegania 
chorobom 
przenoszonym drogą 
płciową; 
(umiejętności kat.C) 
 
 
U ocenia znaczenie 
profilaktyki chorób 
przenoszonych 
drogą płciową i 
skutki jej braku; 
(umiejętności kat.D)  

 
 
 
 
 
 
 
� Sprawozdawcy 

poszczególnych grup 
przedstawiają efekty 
swojej pracy 
wszystkim U; 
Praca indywidualna/ 
Praca grupowa;  

przypomina 
zasady pracy w 
grupie, dostarcza 
materiały, podaje 
czas wykonania 
zadań, kontroluje 
przebieg pracy;  

� N ustala 
kolejność 
prezentowania 
efektów pracy 
poszczególnych 
grup, kontroluje 
poprawność 
wykonania 
zadań; 
       

 

tekst źródłowy o 
jednej z 
wymienionych 
chorób: AIDS, kiła, 
rzeżączka i inne 
wybrane choroby; i 
wyszukuje 
odpowiedzi 
opisujące daną 
chorobę według 
instrukcji; 5 zespół 
otrzymuje tekst 
źródłowy o 
sposobach 
zapobiegania 
chorobom 
przenoszonym drogą 
płciową i projektuje 
plakat zachęcający 
do stosowania 
profilaktyki; 6 
zespół przygotowuje 
scenkę obrazującą 
znaczenie 
profilaktyki chorób 
przenoszonych 
drogą płciową i 
skutki jej braku; 

chorobom 
przenoszonym 
drogą płciową; 

� ocenić 
znaczenie 
profilaktyki 
chorób 
przenoszonych 
drogą płciową i 
skutki jej 
braku; 

Arkusze 
papieru; 
Zbiór kartek 
z 
informacjami 
o chorobach 
„rozsypanka
” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faza  
podsumowują
ca 
Ok. 10 minut 

Choroby 
przenoszone 
drogą 
płciową 

U rozróżnia i 
wyjaśnia cechy 
poznanych chorób 
przenoszonych 
drogą płciową na 
podstawie podanych 
informacji w tabeli; 
(wiadomości kat.B) 
 
 

� Na podstawie 
informacji 
zawartych w tabeli 
U rozróżnia choroby 
przenoszone drogą 
płciową i 
wykorzystując 
wiadomości i 
umiejętności 
zdobyte na lekcji 

� N wyjaśnia U 
zadanie, 
kontroluje 
poprawność 
wykonywanego 
zadania. 

    
 
 

Pogadanka 
Praca indywidualna 
U polegająca na 
wypełnieniu 
informacji w tabeli o 
chorobach 
przenoszonych 
drogą płciową;  

Uczeń powinien: 
� rozróżnić 

poznane 
choroby 
weneryczne na 
podstawie 
podanych 
informacji; 

� wyjaśnić cechy 
poznanych 

Kserokopie 
tabeli 
opisującej 
choroby 
przenoszone 
drogą 
płciową; 



 
 

uzupełnia brakujące 
informacje. 

      Praca grupowa/ 
indywidualna 

chorób 
wenerycznych 
na podstawie 
podanych 
informacji; 

 
 
 
 



CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ- tabela dla ucznia  
Nazwa choroby Czynnik wywołujący 

chorobę  
Definicja Przebieg choroby Zapobieganie 

.............................. ................................... 
.................................. 
................................... 

Ostra choroba zakaźna 
nabłonka cewki moczowej, 
szyjki macicy, odbytnicy, 
gardła, oczu przenoszona 
podczas stosunku płciowego; 

Do zakażenia dochodzi podczas kontaktu z 
błonami śluzowymi zakażonej osoby. Jeśli 
zakażenie nie jest leczone, bakteria wywołuje 
zapalenie gruczołu krokowego, jąder i 
najądrza u mężczyzn, zapalenie miednicy 
mniejszej u kobiet, może dostać się do układu 
krwionośnego, co doprowadza do rozwoju 
zakażenia stawów, mózgu i serca; Typowe 
objawy to ból przy oddawaniu moczu, ropna 
wydzielina, zaczerwienienie; 

.............................................. 

............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

............................................. 

.............................................. 

.............................. ................................... 
.................................. 
................................... 

Wieloletni przebieg, z 
występowaniem kolejnych 
stadiów klinicznych. Choroba, 
w której następuje uszkodzenie 
narządów i tkanek, w 
późniejszym okresie są 
nieodwracalne; 

Zakażenie przenosi się poprzez kontakty 
seksualne, niekiedy pocałunek (kiła nabyta), 
gdzie krętek blady dostaje się do ustroju 
poprzez błony śluzowe lub skórę, a następnie 
rozprzestrzenia się po całym organizmie, lub z 
matki na płód (kiła wrodzona). Najbardziej 
zaraźliwi są chorzy w pierwszym i drugim 
okresie kiły wczesnej, u których występują 
zmiany skórne (owrzodzenia); 

.............................................. 

............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

............................................. 

.............................................. 
.............................. ................................... 

.................................. 

................................... 

Zespół nabytego upośledzenia 
odporności. Zniszczenie układu 
odpornościowego i nerwowego, 
co prowadzi do wyniszczenia 
organizmu i śmierci; 

Zakażenie następuje poprzez kontakt z 
zarażoną krwią, śluzem lub wydzielinami; 
Wczesne objawy to gorączka, powiększenie 
węzłów chłonnych, ból gardła i mięśni. 
Następna faza bezobjawowa może trwać nawet 
10 lat. W ostatniej fazie spadek siły, stany 
gorączkowe, biegunki, zmniejszenie masy 
ciała, potliwość, zaburzenia koncentracji, 
zanik pamięci, trudności w pisaniu; Wirus HIV 
atakuje limfocyty T przez zostaje zaburzona 
odporność człowieka na różne choroby. 
Śmierć na skutek zakażeń bakteryjnych, 
wirusowych i grzybiczych; 

.............................................. 

............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

............................................. 

.............................................. 

.............................................. 
Nie ma leków ani szczepionek 
 
 



INSTRUKCJE DLA UCZNIÓW- zespół 1, 2, 3, 4 
1. Przeczytajcie otrzymany tekst źródłowy opisujący jedną z wybranych chorób przenoszonych drogą 
płciową.  
2. Scharakteryzujcie opisaną w tekście chorobę według poniższego wzoru: 
� Nazwa choroby; 
� Definicja choroby; 
� Przebieg i objawy choroby; 
� Zapobieganie chorobie; 
3. Do scharakteryzowania choroby wykorzystajcie informacje otrzymane od nauczyciela, najpierw 
musicie wybrać prawidłowe a następnie przykleić je według wzoru na kartkę. 
4. Na wykonanie zadania przeznaczono 15 minut. 
5. Wybierzcie jedną osobę, która przedstawi innym uczniom efekty Waszej pracy. 
Uwaga! Proszę o przestrzeganie limitu czasowego. Przypominam również o zasadach pracy w grupie 
tzn.: pracuje cała grupa, tak, aby nie przeszkadzać innym i słyszeć polecenia, wskazówki nauczyciela. 
Oceniane będzie oprócz poprawności wykonania zadania, zaangażowanie w pracy na lekcji; 
 
INSTRUKCJE DLA UCZNIÓW – zespół 5 
1. Waszym zadaniem jest wykonanie plakatu promującego znaczenie zapobiegania chorobom 
przenoszonym drogą płciową; 
2. Do wykonania plakatu wykorzystać należy kartkę papieru i wszystkie dostępne przybory szkolne; 
3. Pamiętajcie, że Wasz plakat musi zawierać tytuł, a treści mogą być przedstawione w postaci 
rysunków, haseł, symboli, skojarzeń itp., tak, aby przemawiał do wszystkich; 
4. Na wykonanie zadania przeznaczono 15 minut. 
5. Wybierzcie jedną osobę, która przedstawi innym uczniom efekty Waszej pracy. 
Uwaga! Proszę o przestrzeganie limitu czasowego. Przypominam również o zasadach pracy w grupie 
tzn.: pracuje cała grupa, tak, aby nie przeszkadzać innym i słyszeć polecenia, wskazówki nauczyciela. 
Oceniane będzie oprócz poprawności wykonania zadania, zaangażowanie w pracy na lekcji; 
 
INSTRUKCJE DLA UCZNIÓW- zespół 6 
1. Waszym zadaniem jest zaplanowanie i przedstawienie scenki teatralnej, ukazującej znaczenie 
zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową, jak i skutki braku profilaktyki; 
2. W scence musicie użyć pojęć: prezerwatywa, kiła, rzeżączka, AIDS, inne choroby weneryczne, 
wstrzemięźliwość seksualna, rozpoczęcie współżycia seksualnego, jeden zdrowy partner; 
3. Wymienione pojęcia można przedstawić symbolicznie na zasadzie skojarzeń lub bezpośrednio 
użyć, nazwać; 
4. Do wykonania zadania możecie wykorzystać wszystkie dostępne w gabinecie środki. Pamiętajcie, 
że scenka nie może trwać zbyt długo, a jej fabuła musi być prosta i zrozumiała dla wszystkich. 
Uwaga! Proszę o przestrzeganie limitu czasowego. Przypominam również o zasadach pracy w grupie 
tzn.: pracuje cała grupa, tak, aby nie przeszkadzać innym i słyszeć polecenia, wskazówki nauczyciela. 
Oceniane będzie oprócz poprawności wykonania zadania, zaangażowanie w pracy na lekcji; 
 



 
MATERIAŁY DLA UCZNIÓW  W ZESPOŁACH 1, 2, 3, 4 
Nauczyciel przygotowując się do lekcji, poniższe materiały powiększy i skopiuje dla 4 zespołów, po czym wszystko odpowiedni wytnie  tworząc 
rozsypankę; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kiła    Rzeżączka    Grzybice  Chlamydioza    AIDS Opryszczka narządów rozrodczych  
 

Chorobę wywołuje bakteria- krętek blady (Treponema pallidum); 
Choroba charakteryzuje się wieloletnim przebiegiem, z występowaniem kolejnych stadiów klinicznych, w trakcie jej trwania następuje uszkodzenie 
narządów i tkanek, które w późniejszym okresie są nieodwracalne; 

Zakażenie przenosi się poprzez kontakty seksualne, niekiedy pocałunek (kiła nabyta), gdzie krętek blady dostaje się do ustroju poprzez błony śluzowe lub 
skórę, a następnie rozprzestrzenia się po całym organizmie, lub z matki na płód (kiła wrodzona). Najbardziej zaraźliwi są chorzy w pierwszym i drugim 
okresie kiły wczesnej, u których występują zmiany skórne (owrzodzenia); Pojedynczy wrzód (zmiana pierwotna) pojawia się w miejscu, w którym krętki 
wniknęły do organizmu. Miejscem tym najczęściej organy płciowe, ale może to być równie dobrze jama ustna, odbyt, odbytnica, czy palce w zależności 
od tego, w jakim rodzaju zbliżenia seksualnego doszło do zakażenia. Zmiana pierwotna jest twarda oraz bezbolesna, wydziela z siebie płyn wypełniony 
krętkami. Czasem węzły chłonne bezboleśnie powiększają się w okolicy wrzodu. Ta zmiana znika samoistnie po 1-5 tygodniach, choć chory nadal 
pozostaje zakażony. 
W okresie późnym, który może trwać nawet do końca życia zmiany zakaźne występują bardzo rzadko i wydaje się, że pacjent jest zdrowy. 

Chorobę wywołuje bakteria dwoinka rzeżączki  
Jest to ostra choroba zakaźna nabłonka cewki moczowej, szyjki macicy, odbytnicy, gardła, oczu przenoszona podczas stosunku płciowego;  
 

Do zakażenia dochodzi podczas kontaktu z błonami śluzowymi zakażonej osoby. Jeśli zakażenie nie jest leczone, bakteria wywołuje zapalenie gruczołu 
krokowego, jąder i najądrza u mężczyzn, zapalenie miednicy mniejszej u kobiet, może dostać się do układu krwionośnego, co doprowadza do rozwoju 
zakażenia stawów, mózgu i serca; Typowe objawy to ból przy oddawaniu moczu, ropna wydzielina, zaczerwienienie; U kobiet w ciąży, jeśli rzeżączka 
nie jest leczona, bakterie zakażają oczy dziecka podczas akcji porodowej, prowadząc do bardzo ciężkiego stanu zapalnego. Zakażone kobiety często są 
przez wiele tygodni lub miesięcy bezobjawowymi nosicielami i przez częste kontakty seksualne z mężczyznami doprowadzają do ich zakażenia.  
 

Zakażenie następuje poprzez kontakt z zarażoną krwią, śluzem lub wydzielinami; Wczesne objawy to gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, ból 
gardła i mięśni. Następna faza bezobjawowa może trwać nawet 10 lat. W ostatniej fazie spadek siły, stany gorączkowe, biegunki, zmniejszenie masy 
ciała, potliwość, zaburzenia koncentracji, zanik pamięci, trudności w pisaniu; Wirus HIV atakuje limfocyty T przez zostaje zaburzona odporność 
człowieka na różne choroby. Śmierć na skutek zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych; 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chorobę wywołuje wirus HIV. 
Jest to zespół nabytego upośledzenia odporności. Zniszczenie układu odpornościowego i nerwowego, co prowadzi do wyniszczenia organizmu i 
śmierci; 

U mężczyzn rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej rozwija się od 2-14 dni po kontakcie seksualnym z zakażoną osobą. Początkowo występuje 
łagodne pieczenie w cewce moczowej i zaczerwienienie wokół jej ujścia. Później chory odczuwa ból przy oddawaniu moczu oraz pojawia się ropna 
wydzielina, która wypływa na zewnątrz. Jeżeli zakażenie przechodzi na tylną część cewki moczowej może wystąpić częstomocz i wzmożone parcie 
moczu.  
U kobiet, rzeżączka często nie wywołuje żadnych objawów (około 60% przypadków). Objawy najczęściej pojawiają się po 7-28 dniach od kontaktu 
seksualnego z zakażoną osobą. Pojawia się ból, trudności z oddawaniem moczu, częste oddawanie moczu oraz wydzielina śluzowo-ropna lub ropna. U 
kobiet zakażenie najczęściej dotyczy szyjki macicy w następnej kolejności w cewce moczowej. Szyjka macicy często jest zaczerwieniona z obecnością 
wydzieliny ropnej, która również może być obecna w cewce moczowej. 

Wstrzemięźliwość seksualna; 
Związek z jednym zdrowym partnerem; 
Stosowanie mechanicznych i chemicznych środków antykoncepcyjnych (prezerwatywy, krem, krążek dopochwowy i globulki); 
Unikać zabrudzonych krwią narzędzi stomatologicznych, fryzjerskich, kosmetycznych i do wykonywania tatuażu; 

Choroba wywołana przez wirus HSV  
Choroba polegająca na pęcherzykowate zmianach wypełnionych płynem w okolicy narządów płciowych i na narządach rozrodczych. Na początku 
kobieta odczuwa swędzenie warg sromowych dużych, a mężczyzna- trzonu prącia. Po 24 godzinach w miejscu swędzenia pojawiają się małe, czerwone 
krostki, które zmieniają się w pęcherzyki wypełnione przezroczystym płynem. Gdy pękną tworzą się strupki. Powoduje uporczywe stany zapalne 

Choroba wywołana przez bakterie- Chlamydia trachomatis  
Choroba polegająca na stanie zapalnym szyjki macicy. A w związku z tym kobieta nie odczuwa bólu przy oddawaniu moczu i nie ma obfitych wydzielin, 
przez nieświadomie zaraża partnera. Objawy choroby pojawiają się na ogół 2 tygodnie po zakażeniu: zaczerwienienie, ropno- śluzowe upławy, ból i 
pieczenie; Zlekceważona może prowadzić do zapalenia jajowodów, niepłodności itp.  

Choroba wywołana przez grzyby- drożdżaki  
Choroba polegająca na stanie zapalnym narządów rozrodczych kobiety i mężczyzny. Czynnikiem sprzyjającym jest wzmożona wilgotność skóry, 
zmiany hormonalne, leki, różne choroby, podrażnienia; Drożdżaki wywołują stany zapalne narządów rozrodczych, objawiających się u kobiet 
upławami, zaczerwienieniem, świądem i zmianami skórnymi okolic narządów płciowych, u mężczyzn na narządach rozrodczych pojawia się rumień, 
pęcherzyki lub nadżerki. 
 


