
Przyroda 2 LO (wrzesień) 

 

Przedmiot „przyroda” ma za zadanie poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu nauk 
przyrodniczych, w szczególności ma przybliżyć uczniom sposób, w jaki działa nauka. Celem 
kształcenia jest zrozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich 
weryfikowaniu za pomocą obserwacji i eksperymentów. 
 
W klasie II liceum wg przyjętego przez szkołę programu nauczania przewidziane jest 
opracowanie 7 wątków tematycznych z obowiązującej podstawy programowej. Są to: 

Dział A. Nauka i świat 
1. Metoda naukowa i wyjaśnianie świata 

Dział B Nauka i technologia 
2. Wynalazki, które zmieniły świat 
3. Energia – od Słońca do żarówki 
4. Technologie współczesne i przyszłości. 

Dział C. Nauka wokół nas. 
5. Cykle, rytmy i czas 
6. Zdrowie 
7. Woda – cud natury. 

 
Proponowany podręcznik: Przyroda. Materiały merytoryczne przeznaczone do nauki 
przyrody w liceum ogólnokształcącym i technikum, pr. zb. wyd. Nowa Era 
 
Wrzesień: 
Wątek tematyczny: Metoda naukowa i wyjaśnianie świata 
 
Dział: Nauka i świat to prezentacja danej dyscypliny naukowej pod kątem specyfiki metod, 
roli, jaką odgrywa w wyjaśnianiu świata, problemów etycznych i społecznych. 
 
Wymagania (wg podstawy programowej). Uczeń: 
1) podaje różnicę pomiędzy obserwacją a eksperymentem (w fizyce, chemii, biologii); 
2) opisuje warunki prawidłowego prowadzenia i dokumentowania obserwacji; 
3) opisuje warunki prawidłowego 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 przykłady zjawisk fizycznych przewidzianych przez teorię, a odkrytych później 
(np. fale elektromagnetyczne); 
6) przedstawia powiązania chemii z fizyką i biologią, a zwłaszcza rolę fizyki w wyjaśnianiu 
zjawisk chemicznych oraz rolę chemii w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych; 
7) omawia założenia teorii ewolucji oraz wyjaśnia, dlaczego jest ona centralną teorią biologii; 
8) przedstawia różne teorie dotyczące rozwoju wszechświata, korzystając z wiedzy z różnych 
źródeł informacji. 
 
Obowiązujące zagadnienia: 
Fizyka: obserwacja i eksperyment w fizyce; rola teorii i doświadczenia w rozwoju fizyki 
Chemia: obserwacja i eksperyment w chemii; różne możliwości wykorzystania doświadczeń 
chemicznych (ilustrujące, badawcze wprowadzające, badawcze problemowo-odkrywające i 
badawcze problemowo-weryfikujące) w procesie poznawczym; 
Biologia: obserwacje i eksperyment w biologii; teoria ewolucji jako centralna teoria biologii, 
czy teoria ewolucji jest weryfikowalna?; 
Geografia: teoria powstania i ewolucji wszechświata; jaka jest przyszłość świata? 
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Zadania na wrzesień: 
 
Zadanie 1. 
Wyjaśnij i porównaj pojęcia „obserwacja” i „eksperyment”. 
 
Obserwacja - ............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................................................................................ .......
............................................................................................................................ .......................................................................
. 
 
Eksperyment - ............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................
.......................................................................................................................................................................................... .........
.. 
 
Wpisz w odpowiednie miejsce tabeli „O” jeśli podany przykład jest obserwacją, lub „E”, jeśli 
jest eksperymentem. 
 

Przykład O/E 

Pomiar wzrostu wszystkich dzieci uczęszczających do danej szkoły.  

Badanie wpływu stężenia roztworów soli mineralnych (np. woda destylowana, 
0,03%, 0,3% i 3%) na wzrost roślin. 

 

Liczenie ptaków w czasie jesiennych wędrówek.  

Badanie wpływu temperatury (-5, 0, 5, 10, 15, 20 i 25ºC) na kiełkowanie roślin.  

Wykonanie spisu występujących na danym terenie porostów w celu oceny 
zanieczyszczenia powietrza. 

 

 
Zadanie 2 
Wyjaśnij na czym polega rozumowanie indukcyjne, a na czym dedukcyjne – podaj przykłady. 
 
Rozumowanie indukcyjne …..................................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................
.......................................................................................................................................................................................... .........
. 
Przykład: .............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
.. 
 
Rozumowanie dedukcyjne …........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
. 
Przykład: ............................................................................................................................... ............................................... 
...................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
. 
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Zadanie 3. 
Wyjaśnij czym jest próba kontrolna, a czym próba badawcza. 
 
Próba kontrolna - .............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................................ .......................................................
. 
Próba badawcza - ............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
. 
 
Określ, która szalka w podanym przykładzie jest próbą kontrolną, a która badawczą: 
 
Aby sprawdzić działanie antybiotyku na pewien szczep bakterii przygotowano: 
a) hodowlę bakterii tego szczepu z pożywką i antybiotykiem 
b) hodowlę bakterii tego szczepu z pożywką bez antybiotyku. 
 
Próba kontrolna: …............. Próba badawcza: ….............. 
 
Zadanie 4 
Opisz krótko, jak powstanie wszechświata przedstawiają teoria Wielkiego Wybuchu i teoria 
Inflacji Kosmologicznej. 
 
............................................................................................................................. ......................................................................
.......................................................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
.............................................................................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
......... 
........................................................................................................................................................ ...........................................
...................................................................................................................................................................................................
.. 
 
Zadanie 5 
Podaj dwa przykład zjawisk fizycznych przewidzianych przez teorię, a odkrytych później 
(skorzystaj z różnych źródeł informacji). 
 
1. ...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ ...
............................................................................................................................. ......................................................................
.. 
 
2. ….................................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
.................................................................................................................................................................................... ...............
....... 
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Zadanie 6 
Zaplanuj dowolne, proste doświadczenie (np. wpływ światła/temperatury na kiełkowanie 
roślin, szybkość parowania różnych substancji) i odpowiednio udokumentuj wyniki. 


