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Lp. Treść Temat Ilość 

godzin 
Cel lekcji Osiągnięcia ucznia 

1 Czy człowiek musi 
zanieczyszczać wody? 

Znaczenie i ochrona wód 2 - uświadomienie 
konieczności ochrony 
wód 

 

- podaje źródła i przyczyny 
zanieczyszczenia wód w swoim rejonie 

- analizuje skutki i podaje sposoby 
przeciwdziałania zanieczyszczenia wód 

- potrafi podać sposoby ochrony wód 
- przeprowadza doświadczenie 

wykazujące wpływ zanieczyszczenia 
wód na rozwój w niej organizmów 

2 Dlaczego zmienił się 
świat roślin i zwierząt 
na Ziemi 

Zmiany w świecie roślin i 
zwierząt na Ziemi 

1 - poznanie przyczyn i 
konsekwencji zmian w 
świecie przyrody 

 

- wyjaśnia przyczyny zmian w świecie 
roślin i zwierząt 

- podaje skutki wyczerpywania 
nieodnawialnych zasobów przyrody 

- ocenia skutki dawnych i obecnych 
polowań człowieka na populacje 
zwierząt 

- uzasadnia że człowiek po wytępieniu 
drapieżników musi ograniczyć 
liczebność roślinożerców, co powoduje 
postępującą zagładę zwierząt 

- wskazuje że przeludnienie świata 
powoduje zajmowanie coraz to 
większych obszarów pod uprawy, 
hodowle i inne inwestycje 



3 Co zanieczyszcza 
naszą atmosferę? 

Jak można walczyć ze 
smogiem i kwaśnymi 
deszczami? 

2 - poznanie przyczyn i 
skutków 
nieprzemyślanej 
ingerencji człowieka w 
atmosferze 

 

- wymienia przyczyny powstawania 
kwaśnych deszczy, dziury ozonowej, 
efektu cieplarnianego i smogu 

- podaje sposoby przeciwdziałania 
negatywnym skutkom zanieczyszczeń 
powietrza  

- wskazuje na mapie rejony największych 
zmian w atmosferze na Ziemi  

- określa szkodliwość tlenków siarki i 
azotu dla zdrowia człowieka 

4 Czy produkcja energii 
może być bezpieczna 
dla środowiska? 

Czysta energia -czyste 
środowisko 

1 - wskazanie 
pozytywnych i 
negatywnych aspektów 
produkcji energii 
elektrycznej 

 

- podaje różne sposoby pozyskiwania 
energii elektrycznej  

- wyjaśnia wpływ konwencjonalnych i 
niekonwencjonalnych źródeł energii na 
stan środowiska 

- oblicza ilość zużytej energii 
elektrycznej w przeliczeniu na jednego 
członka rodziny 

- wymienia korzyści z produkcji energii 
w elektrowni wiatrowej, słonecznej i 
geotermalnej 

- wskazuje korzyści i zagrożenia 
związane z rozwojem energetyki 
atomowej 

5 Wpływ rolnictwa 
na zmiany 
środowiska w 
kolejnych etapach 
rozwoju 
cywilizacji. 
Porównujemy 
rolnictwo 

Czy rolnictwo 
ekologiczna ma 
przyszłość? 

2 - uświadomienie wpływu 
człowieka na 
środowisko w 
kolejnych etapach 
rozwoju przemysłu i 
rolnictwa. Wskazanie 
zależności między 
produkcją rolną a 

- opisuje wpływ człowieka na stan 
środowiska na różnych etapach rozwoju 
rolnictwa 

- charakteryzuje szkody jakie w 
środowisku wyrządza współczesne 
rolnictwo 

- określa skutki niewłaściwej gospodarki 
rolnej w wybranych miejscach Ziemi: 



tradycyjne i 
ekologiczne 

zdrowiem człowieka 
 
 

pustynnienie, jałowienie gleby, erozja 
- wyjaśnia dlaczego uprawy rolne 

wymagają nawożenia 
- porównuje różne metody produkcji 

żywności 
- wyjaśnia pojęcia: erozja, rolnictwo 

intensywne, ekstensywne 
- wymienia powody przemawiające za 

ekologiczną gospodarką rolną 
- wskazuje że monokulturowość upraw 

jest główną przyczyną 
niekontrolowanego rozwoju 
szkodników 

6 Podstawowe formy 
ochrony przyrody 
w Polsce. Położenie 
parków narodowych, 
parków 
krajobrazowych, 
rezerwatów przyrody 
w Polsce. „Zielone 
Płuca” Polski. Tereny 
klęski ekologicznej w 
Polsce. 

Ochrona środowiska 
przyrodniczego 
w poszczególnych 
regionach kraju 

2 - poznanie 
podstawowych form 
ochrony przyrody w 
Polsce, stanu 
środowiska 
przyrodniczego 

  

- wymienia ustawy dotyczące ochrony 
przyrody w Polsce 

- różnicuje podstawowe formy ochrony 
przyrody 

- wymienia i opisuje na mapie Polski 
różne formy ochrony przyrody 

- określa zasady tworzenia obszarów 
chronionych 

- wskazuje na mapie i opisuje „Zielone 
Płuca” Polski 

- określa na podstawie jakich cech 
wyznacza się obszary klęski 
ekologicznej 

7 Parki Narodowe 
w Polsce – analiza 
uwarunkowań 
społeczno-
przyrodniczych 
wybranego parku 

Opowiem ci o pewnym 
Parku Narodowym – 
prezentacja prac. 

1 - analiza uwarunkowań 
społeczno-
przyrodniczych na 
przykładzie wybranego 
parku narodowego 

 

- wyszukuje informacji na temat 
wybranych parków narodowych 

- wykonuje prezentację np. w programie 
Power Point 

- selekcjonuje informacje o Parkach 
Narodowych zawarte w różnych 



narodowego źródłach 
- charakteryzuje przedmiot ochrony 

wybranego parku narodowego 
- wyjaśnia pojęcie parku narodowego 
- wskazuje na uwarunkowania społeczne 

w wybranym parku narodowym  
8 Zakupy przyjazne 

środowisku 
naturalnemu. Zasady 
ograniczenia 
odpadów. 
Opakowania 
przyjazne środowisku. 

Zakupy z głową – mniejsza 
ilość śmieci 

1 - uświadomienie 
znaczenia typu 
opakowania produktu 
na stan środowiska 
przyrodniczego 

 

- wyjaśnia pojęcie recyklingu 
- planuje ekologiczne zakupy 
- określa zasady świadomego 

ograniczenia odpadów w własnym 
domu 

- planuje i organizuje akcje ekologiczne 
np. „Złom na wagę złota” 

 
- przedstawia wzory opakowań różnych 

artykułów tak  aby ograniczyć ilość 
odpadów 

- wyjaśnia symbole dotyczące materiału z 
którego wykonane jest opakowanie 

9 Wpływ wysypisk na 
lokalne środowisko. 
Dzikie wysypiska 
odpadów. Utylizacja 
odpadów. 
Rekultywacja 
wysypisk śmieci. 

Jak pozbywamy się 
odpadów w naszej gminie? 

1 - określenie 
funkcjonowania 
wysypisk śmieci 

 

- podaje sposoby pozbywania się 
odpadów 

- wyjaśnia pojęcie utylizacji 
- charakteryzuje wpływ wysypisk na 

lokalne środowisko 
- uzasadnia potrzebę likwidacji dzikich 

wysypisk  
- opisuje budowę prawidłowo 

zbudowanego wysypiska odpadów 
i sieci do segregacji odpadów 

10 Rozwój energetyki 
jądrowej i jej wpływ 
na środowisko. 

Promieniotwórczość w 
moim domu 

2 - określenie wpływu 
promieniowania 
jonizującego 

- określa skutki promieniowania 
jonizującego na organizm człowieka 

- charakteryzuje zasady bezpiecznego 



Promieniotwórczość 
naturalna i sztuczna, 
sposoby jej 
wykorzystania. 
Odpady radioaktywne 
i wynikające z nich 
zagrożenia dla 
środowiska. Wpływ 
promieniowania 
elektromagnetycznego 
na organizm 
człowieka. 

i elektromagnetyczne-
go na środowisko 
i organizm 

 

korzystania z urządzeń emitujących 
promieniowanie 

- przewiduje zagrożenia związane 
z przebywaniem w pobliżu silnego pola 
elektromagnetycznego 

- wyjaśnia na czym polega świadome 
korzystanie z urządzeń elektrycznych 

- określa szkodliwość odpadów 
promieniotwórczych 

- podaje argumenty przemawiające za i 
przeciw budowie elektrowni jądrowych 

- wymienia źródła promieniotwórczości 
naturalnej w domu 

11 Ustawy dotyczące 
ochrony gatunkowej 
w Polsce. Przykłady 
gatunków roślin, 
grzybów i zwierząt 
chronionych w 
Polsce. 

Internet jako źródło 
informacji o ginących 
gatunkach 

1 - wyszukanie informacji 
o ginących gatunkach 

 

- wyszukuje informacji na temat ochrony 
gatunkowej w internecie 

- wymienia ustawy dotyczące ochrony 
gatunkowej 

- wskazuje na planszach wybrane gatunki 
chronionych roślin, grzybów i zwierząt 

- przedstawia formy współpracy 
międzynarodowej w zakresie ochrony 
gatunkowej 

12 Walory turystyczne 
Tatr. Zasady ochrony 
przyrody w parku 
narodowym. 
Problemy ekologiczne 
Podhala. Wpływ 
rozwoju 
turystycznego na stan 
środowiska. 

„Za” i „przeciw” 
organizacji olimpiady 
sportowej w polskich 
Tatrach 

1 - ocena dużych 
inwestycji turystyczno-
przemysłowych na stan 
środowiska 

 

- wymienia korzyści i zagrożenia płynące 
z organizacji olimpiady 

- wskazuje problemy ekologiczne 
Podhala 

- ocenia wpływ turystyki na środowisko 
 

13 Przyczyny degradacji Śtan środowiska 1 - analiza stanu - przedstawia przyczyny zniszczenia 



środowiska 
naturalnego w 
województwie 
Śląskim. Formy 
ochrony przyrody w 
województwie 
Śląskim. 
Rekultywacja terenów 
przemysłowych. 
Poznanie 
pozytywnych działań 
człowieka w 
najbliższym 
środowisku. Rola 
terenów zielonych dla 
ludzi i środowiska.  

przyrodniczego w 
poszczególnych rejonach 
naszego województwa. 

środowiska 
przyrodniczego 
województwa 
śląskiego 

 

środowiska przyrodniczego w 
niektórych rejonach województwa 
śląskiego 

- wskazuje na mapie turystycznej obiekty 
chronione w województwie śląskim 

- porównuje stan środowiska 
przyrodniczego w poszczególnych 
rejonach województwa 

- wyjaśnia konieczność rekultywacji 
terenów zdegradowanych 

14 Produkty 
żywnościowe 
zawierające składniki 
korzystne dla 
organizmu. Zdrowa 
żywność. Analiza 
etykiet opakowań 
produktów 
żywnościowych. 
Wpływ 
konserwantów, 
utleniaczy, 
emulgatorów, 
barwników na własne 
zdrowie. Znaki 
ekologiczne.   

Świadome zakupy-
analizujemy skład 
produktów żywnościowych 

1 - określenie składu 
produktów 
żywnościowych, 
wyrobienie nawyku 
świadomego zakupu 

 

- określa pochodzenie i metody produkcji 
żywności w restauracjach typu „fast-
food” 

- analizuje etykiety opakowań produktów 
żywnościowych 

- określa niekorzystny wpływ 
konserwantów, utleniaczy, 
emulgatorów, barwników na zdrowie 

- wyjaśnia znaczenie znaków 
ekologicznych 



15 Gatunki wskaźnikowe 
pomocne w ocenie 
zanieczyszczenia 
powietrza (skala 
porostowa). Normy 
obciążeń środowiska. 
Monitoring powietrza, 
gleby, wody. Stopień 
uszkodzenia drzew. 
Klasy czystości wody. 
Procesy 
samooczyszczania 
wód.  
 
 
 

Monitoring środowiska 1 - określenie stanu 
środowiska 
naturalnego przy 
pomocy ogólnie 
dostępnych 
instrumentów 
badawczych 

 

- wyjaśnia na czym polega i jakie ma 
znaczenie monitoring powietrza 

- wymienia gatunki wskaźnikowe 
pomocne w ocenie stanu środowiska 

- analizuje przyczyny zmian w wyglądzie 
drzew na podstawie obserwacji 

- określa stopień naturalnych procesów 
samooczyszczenia środowiska 

16 Mechaniczne i 
chemiczne sposoby 
oczyszczania wód, 
powietrza, gleby. 
Utylizacja odpadów. 
Rekultywacja terenów 
zdegradowanych. 
Nowe metody 
pozyskiwania energii. 
Inżynieria genetyczna 
w ochronie 
środowiska.   

Technologie w ochronie 
środowiska. 

2 - poznanie 
nowoczesnych metod 
stosowanych w 
ochronie środowiska 

 

- ocenia wpływ oczyszczalni ścieków na 
stan wód Warty 

- wyjaśnia pojęcie recyklingu 
- podaje sposoby unieszkodliwienia 

odpadów 
- wymienia alternatywne źródła energii 
- określa zastosowanie nowoczesnych 

technologii inżynierii genetycznej w 
ochronie środowiska 

 


