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w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkol-

nego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół 

  

 

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARO-

DOWEJ1) 

z dnia 14 lutego 2017 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkol-

nego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawno-

ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształ-

cenia ogólnego  dla szkoły specjalnej przysposabiającej do 

pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Katowicach 

 



II etap edukacyjny  

Cele kształcenia - wymagania ogólne 

Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka 

oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akcepta-

cji przemian okresu dojrzewania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowie-

ka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny. 
 

II. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich 

wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie. 
 

III. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji 

przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okre-

su dorastania. 
 

IV. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji oso-

by. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobo-

wemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podej-

mowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawa-

nymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i 

wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów. 
 

V. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i za-

chodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatal-

nym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. 

Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejęt-

ność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej 

oraz szacunek dla ciała innej osoby. 
 

VI. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania 

do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie 

w zakresie i komponentach składowych postawy odpowie-

dzialnego rodzicielstwa. 
 



 

 

 

Treści nauczania - wymagania szczegółowe 

 

1.Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca 

dziecka w rodzinie. 

 

2.Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowa-

nie, spędzanie wolnego czasu. 

 

3.Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzi-

nie; konflikty i ich rozwiązywanie. 

 

4.Macierzyństwo i ojcostwo; podstawowa wiedza dotycząca 

budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka. 

 

5.Ciąża, rozwój płodu, poród, przyjęcie dziecka jako nowe-

go członka rodziny. 

 

6.Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczęta-

mi; identyfikacja z własną płcią; akceptacja i szacunek dla 

ciała. 

 

7.Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania; zróżni-

cowane, indywidualne tempo rozwoju. 

VII. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w 

sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich de-

strukcyjnym oddziaływaniem. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
I. Rodzina. Uczeń:  

1) wie, co składa się na dojrzałość do małżeństwa i założenia 

rodziny; zna kryteria wyboru współmałżonka, motywy za-

wierania małżeństwa i czynniki warunkujące trwałość i po-

wodzenie relacji małżeńskiej i rodzinnej;  

2) rozumie, jakie miejsce zajmuje rodzina w społeczeństwie; 

3) rozpoznaje typy struktury rodziny: rodzina wielopokole-

niowa, rodzina pełna, rodzina niepełna, rodzina zrekon-

struowana;  

4) wyjaśnia miejsce dziecka w rodzinie i jej rolę dla niego: 

w fazie prenatalnej, podczas narodzin, w fazie niemowlęcej, 

wczesnodziecięcej, przedpokwitaniowej, dojrzewania, mło-

dości, wieku średniego, wieku późnego;  

5) potrafi komunikować swoje uczucia i budować prawidło-

we relacje rodzinne;  

6) wie, jak okazać szacunek rodzeństwu, rodzicom i dziad-

kom oraz docenić ich wkład w życie rodzinne; potrafi wy-

mienić za co i w jaki sposób można wyrazić im wdzięcz-

ność;  

7) rozumie na czym polega odpowiedzialność wszystkich 

członków za atmosferę panującą w rodzinie; wie jak komu-

nikować uczucia, wyrażać pamięć, składać życzenia z okazji 

ważnych rocznic rodzinnych, imienin, urodzin, Dni Matki, 



 

8.Higiena okresu dojrzewania. 

 

9.Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; po-

stawy asertywne. 

 

10.Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, 

udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia. 

 

11.Mass media - zasady i kryteria wyboru czasopism, ksią-

żek, filmów i programów telewizyjnych, 

 

12.Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny, 

 

13.Odpowiedzialność za własny rozwój; samowychowanie. 

 

 

 

 

 

Ojca, Babci i Dziadka, być uprzejmym i uczynnym każdego 

dnia;  

8) zna i rozumie funkcje rodziny, np. prokreacyjna, opiekuń-

cza, wychowawcza oraz ich znaczenie na poszczególnych 

etapach rozwoju człowieka;  

9) wyjaśnia czego dotyczy i w czym przejawia się rodzinne 

wychowanie do miłości, prawdy, uczciwości, wychowanie 

patriotyczne, religijne, moralne;  

10) przyswaja wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym 

wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie wolnego 

czasu;  

11) zauważa i docenia formacyjną rolę rodziny: w zakresie 

przekazywania wiedzy (o życiu, człowieku, świecie, rela-

cjach międzyludzkich), kształtowania postaw, ćwiczenia 

umiejętności, tworzenia hierarchii wartości, uczenia norm i 

zgodnych z nimi zachowań;  

12) zna i stosuje zasady savoir vivre’u zarówno wobec go-

ści, jak i najbliższych członków rodziny;  

13) wie, na czym polega instytucjonalna pomoc rodzinie w 

sytuacji: choroby, uzależnienia, ubóstwa, bezrobocia, za-

chowań ryzykownych, problemów pedagogicznych, psycho-

logicznych, prawnych. 

II. Dojrzewanie. Uczeń:  

1) rozpoznaje zmiany fizyczne i psychiczne; zauważa i ak-

ceptuje zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju;  

2) zna kryteria dojrzałości biologicznej, psychicznej i spo-

łecznej; 

3) rozumie, czym jest cielesność, płciowość, seksualność;  



4) wskazuje różnice w rozwoju psychoseksualnym dziew-

cząt i chłopców;  

5) wyjaśnia, na czym polega identyfikacja z własną płcią;  

6) zna zagrożenia okresu dojrzewania, takie jak: uzależnie-

nia chemiczne i behawioralne, presja seksualna, pornografia, 

cyberseks, prostytucja nieletnich; potrafi wymienić sposoby 

profilaktyki i przeciwdziałania;  

7) omawia problemy wieku młodzieńczego i sposoby radze-

nia sobie z nimi;  

8) rozumie, jak budowane są relacje międzyosobowe, wyja-

śnia ich znaczenie w rozwoju społeczno-emocjonalnym; po-

trafi przedstawić istotę: koleżeństwa i przyjaźni, sympatii 

młodzieńczych, pierwszych fascynacji, zakochania, miłości; 

zwraca uwagę na potrzebę i wartość wzajemnego szacunku, 

udzielania pomocy, empatii i współpracy;  

9) uczestniczy w podziale obowiązków; korzysta z pomocy 

innych i sam jej udziela; potrafi dzielić czas pomiędzy pracę 

i rekreację; wie jak tworzyć atmosferę świętowania;  

10) przedstawia rolę autorytetów w życiu człowieka, wy-

mienia osoby uznane za autorytety przez innych i siebie. 

III. Seksualność człowieka. Uczeń:  

1) określa pojęcia związane z seksualnością: męskość, ko-

biecość, komplementarność, miłość, wartość, małżeństwo, 

rodzicielstwo, odpowiedzialność; wyjaśnia na czym polega i 

czego dotyczy integracja seksualna; 

2) rozumie znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu 

własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych 

więzi;  



3) określa główne funkcje płciowości, takie jak: wyrażanie 

miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo, a także wzajemna 

pomoc i uzupełnianie, integralna i komplementarna współ-

praca płci;  

4) rozumie, na czym polega prawo człowieka do intymności 

i ochrona tego prawa;  

5) wyjaśnia, na czym polega odpowiedzialność mężczyzny i 

kobiety za sferę seksualną i prokreację;  

6) charakteryzuje związek istniejący pomiędzy aktywnością 

seksualną a miłością i odpowiedzialnością; omawia proble-

my związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w 

dziedzinie seksualnej;  

7) potrafi wymienić argumenty biomedyczne, psychologicz-

ne, społeczne i moralne za inicjacją seksualną w małżeń-

stwie;  

8) przedstawia przyczyny, skutki i profilaktykę przedwcze-

snej inicjacji seksualnej;  

9) zna choroby przenoszone drogą płciową; rozumie ich 

specyfikę, rozwój i objawy; wie, jakie są drogi przenoszenia 

zakażenia; zna zasady profilaktyki;  

10) potrafi wymienić różnice pomiędzy edukacją a wycho-

waniem seksualnym;  

11) potrafi scharakteryzować i ocenić różne odniesienia do 

seksualności: permisywne, relatywne i normatywne;  

12) rozumie wartość trwałości małżeństwa dla dobra rodzi-

ny. 

IV. Życie jako fundamentalna wartość. Uczeń:  

1) wyjaśnia, co to znaczy, że życie jest wartością;  



2) rozumie, na czym polega planowanie dzietności rodziny; 

wie, jakie aspekty należy uwzględnić przy podejmowaniem 

decyzji prokreacyjnych; 

3) zna zasady przygotowania kobiet i mężczyzn na poczęcie 

dziecka oraz rozumie, czym jest odpowiedzialne rodziciel-

stwo;  

4) wyraża postawę szacunku i troski wobec życia i zdrowia 

człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci;  

5) zna fazy psychofizycznego rozwoju człowieka w okresie 

prenatalnym i postnatalnym; orientuje się w czynnikach 

wspomagających i zaburzających jego psychiczny, fizyczny, 

duchowy i społeczny rozwój;  

6) rozumie, czym jest opieka prekoncepcyjna i prenatalna 

uwzględniająca zdrowie ojca, matki i dziecka, formy pre-

wencji, profilaktyki i terapii;  

7) ma szacunek dla ludzkiego ciała; zna podstawy higieny; 

troszczy się o zdrowie: właściwe odżywianie, odpowiedni 

strój, sen i aktywność fizyczną;  

8) pozytywnie odnosi się do osób z niepełnosprawnością, 

widząc w nich wartościowych partnerów w koleżeństwie, 

przyjaźni, miłości i rodzinie;  

9) wyraża troskę o osoby chore i umierające; zachowuje pa-

mięć o zmarłych, współtowarzyszy bliskim w przeżywaniu 

żałoby. 

V. Płodność. Uczeń:  

1) wie, że płodność jest wspólną sprawą kobiety i mężczy-

zny;  

2) potrafi przedstawić fizjologię płodności i wymienić hor-



mony warunkujące płodność kobiet i mężczyzn;  

3) zna metody rozpoznawania płodności, ich przydatność w 

planowaniu rodziny i diagnostyce zaburzeń;  

4) przedstawia problem niepłodności; określa jej rodzaje, 

przyczyny, skutki; wyjaśnia na czym polega profilaktyka i 

leczenie;  

5) definiuje pojęcie antykoncepcji i wymienia jej rodzaje, 

dokonuje oceny stosowania poszczególnych środków anty-

koncepcyjnych w aspekcie medycznym, psychologicznym, 

ekologicznym, ekonomicznym, społecznym i moralnym;  

6) zna różnice między antykoncepcją a naturalnym plano-

waniem rodziny, zapłodnieniem in vitro a naprotechnologią;  

7) rozumie, czym jest ciąża i poród oraz jak powinno wyglą-

dać przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny;  

8) potrafi wyjaśnić rolę i zadania szkół rodzenia oraz war-

tość naturalnego karmienia;  

9) wie, jak istotne znaczenie, zarówno w aspekcie medycz-

nym, psychologicznym, jak i społecznym ma gotowość 

członków rodziny na przyjęcie dziecka z niepełnosprawno-

ścią;  

10) rozumie sytuację rodzin mających trudności z poczęciem 

dziecka i doświadczających śmierci dziecka przed narodze-

niem;  

11) wie czym jest adopcja i rodzina zastępcza oraz jakie jest 

ich znaczenie dla dzieci, rodziców i społeczeństwa. 

VI. Postawy. Uczeń:  

1) potrafi wymienić i uzasadnić normy chroniące życie mał-

żeńskie i rodzinne oraz sprzeciwić się naciskom skłaniają-



cym do ich łamania;  

2) wie, że aktywność seksualna, jak każde zachowanie 

człowieka podlega odpowiedzialności moralnej; 

3) radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu;  

4) zna i stosuje zasady savoir-vivre`u w różnych sytuacjach 

społecznych;  

5) rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i 

jej znaczenie w relacjach interpersonalnych; przyjmuje od-

powiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane i 

pisane słowa;  

6) kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub 

nie powinien czegoś wykonać stara się odmawiać tak, by nie 

ranić drugiego;  

7) bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, 

stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidual-

ną; ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna 

konkretne sposoby jej udzielania;  

8) świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków spo-

łecznego przekazu, w tym z internetu, dokonując wyboru 

określonych treści i limitując czas im poświęcany;  

9) jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowa-

nie. 

 

Warunki i sposób realizacji 

Do zadań szkoły w zakresie realizacji wychowania do życia 

w rodzinie należy w szczególności:  

1) wspieranie wychowawczej roli rodziny;  

2) współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji 



między nimi a dzieckiem;  

3) wskazanie norm życia społecznego, pomoc w interioryza-

cji i ich wspólne przestrzeganie;  

4) pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania; 

5) wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią; doce-

nianie komplementarności płciowej i współdziałania;  

6) wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii 

wartości;  

7) promowanie integralnej wizji seksualności człowieka; 

ukazanie jedności pomiędzy aktywnością seksualną, miło-

ścią i odpowiedzialnością;  

8) wskazywanie na prawo do życia od poczęcia do natural-

nej śmierci, potrzebę przygotowania do macierzyństwa i oj-

costwa oraz towarzyszenia w chorobie i umieraniu;  

9) tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz sza-

cunku dla człowieka;  

10) pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe py-

tania egzystencjalne;  

11) informowanie o możliwościach pomocy – system porad-

nictwa dla dzieci i młodzieży;  

12) ukazywanie potrzeby odpowiedzialności w korzystaniu 

ze środków społecznego przekazu (w tym internetu) w za-

kresie doboru treści, krytycznej oceny formy przekazu oraz 

poświęconego czasu;  

13) pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu zdolności, w od-

krywaniu możliwych dróg realizacji osobowej i zawodowej 

wychowanka, przygotowywanie do odpowiedzialnego peł-

nienia zadań na każdej z nich. 



 

III etap edukacyjny - GIMNAZJUM 

 

 

Cele kształcenia - wymagania ogólne 

I. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wy-

siłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie; 

wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny. 

II. Przyjęcie integralnej wizji osoby; wybór i urzeczywist-

nianie wartości służących osobowemu rozwojowi; kierowa-

nie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowy-

chowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościa-

mi; poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć; rozwią-

zywanie problemów i pokonywanie trudności okresu dora-

stania. 

III. Znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących w nim 

zmian oraz akceptacja własnej płciowości; przyjęcie inte-

gralnej wizji ludzkiej seksualności; umiejętność obrony wła-

snej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla 

ciała innej osoby, 

IV. Korzystanie ze środków przekazu w sposób selektywny, 

umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływa-

niem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla dzie-

ci i młodzieży. 

Treści nauczania - wymagania szczegółowe 

1.Rozwój człowieka: faza prenatalna, narodziny, faza nie-

mowlęca, wczesnodziecięca, przedpokwitaniowa, dojrzewa-

nia, młodości, wieku średniego, wieku późnego. Życie jako 

fundamentalna wartość. 

 

2.Budowa prawidłowych relacji z rodzicami. Konflikt poko-

leń; przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów. Odpo-

wiedzialność wszystkich za atmosferę panującą w rodzinie. 

Rodzina niepełna. 

 

3.Rola autorytetów w życiu człowieka. 

 

4.Relacje międzyosobowe i ich znaczenie. Przyjaźń, zako-

chanie, miłość; pierwsze fascynacje, miłość platoniczna, mi-

łość młodzieńcza, miłość dojrzała. 

 

5.Zachowania asertywne. 

 

 

6.Podstawowe informacje o rozwoju seksualnym człowieka: 

tożsamość płciowa: kobiecość i męskość. 

 

7.Dojrzewanie. Rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzało-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ści biologicznej, psychicznej i społecznej. 

 

8.Problemy i trudności okresu dojrzewania (napięcia seksu-

alne, masturbacja), sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc w 

rozeznaniu sytuacji wymagających porady lekarza lub in-

nych specjalistów. 

 

9.Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłop-

ców; postawy i wzajemne oczekiwania. 

 

10.Zagrożenia okresu dojrzewania: presja seksualna, uzależ-

nienia, pornografia, prostytucja nieletnich. 

 

11.Główne funkcje płciowości; wyrażanie miłości, budowa-

nie więzi i rodzicielstwo. 

 

12.Inicjacja seksualna; związek pomiędzy aktywnością sek-

sualną a miłością i odpowiedzialnością; dysfunkcje związa-

ne z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie 

seksualnej. Ryzyko związane z wczesną inicjacją. 

 

13.Kształtowanie i akceptacja tożsamości płciowej. Możli-

wości pomocy w pokonywaniu trudności związanych z toż-

samością płciową. 

 

14.Płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny. 

 

15.Planowanie rodziny. Metody rozpoznawania płodności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antykoncepcja - aspekt zdrowotny, psychologiczny i etycz-

ny. 

 

16.Infekcje przenoszone drogą płciową. AIDS: drogi prze-

noszenia zakażenia, profilaktyka, aspekt społeczny. 

 

17.Wartości związane z seksualnością człowieka: męskość, 

kobiecość, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo. Znaczenie 

odpowiedzialności w przezywaniu własnej płciowości oraz 

budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi. 

18.Wpływ sposobu spędzania wolnego czasu (w tym korzy-

stania ze środków masowego przekazu) na człowieka. 

Zalecane warunki i sposób realizacji 

Na III etapie edukacyjnym, do zadań szkoły należy w szcze-

gólności: 

1)stymulowanie procesu samowychowania; 

2)współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji 

miedzy nimi a dzieckiem; 

3)pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania; 

4)Wzmacnianie procesu identyfikacji z własna płcią; 

5)Wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii 

wartości; 

6)Promowanie integralnej wizji seksualności człowieka; 

ukazanie jedności pomiędzy aktywnością seksualną a miło-

ścią i odpowiedzialnością; 

7)tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacun-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ku dla człowieka; 

8)pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pyta-

nia egzystencjalne; 

9)informowanie o możliwościach pomocy – system porad-

nictwa dla dzieci i młodzieży. 

 

 

IV etap edukacyjny - tylko zakres podstawowy 

 

Cele kształcenia - wymagania ogólne 

I. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miło-

ścią, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, 

seksualnością człowieka i prokreacją: umiejętność podej-

mowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru 

drogi życiowej, małżeństwa i rodziny. 

II. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów 

związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem 

drogi życiowej; umiejętność świadomego kreowania własnej 

osobowości. 

III. Uzyskanie przez uczniów lepszego rozumienia siebie i 

najbliższego otoczenia; umiejętność poszukiwania i udziela-

nia odpowiedzi na pytania: Kim jest człowiek? Jakie są jego 

 

 

 

 

 

 

 

III etap edukacyjny 
 

Szkoła branżowa I stopnia 
 

Cele kształcenia – wymagania ogólne  
  

I. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miło-

ścią, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, 

seksualnością człowieka i prokreacją. Umiejętność podej-

mowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru 

drogi życiowej, małżeństwa i rodziny.  

  

II. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów 

związanych z okresem dojrzewania, dorastania i wyborem 

drogi życiowej. Umiejętność świadomego kreowania wła-

snej osobowości.  

  

III. Uzyskanie przez uczniów lepszego rozumienia siebie i 

najbliższego otoczenia. Umiejętność poszukiwania i udzie-

lania odpowiedzi na pytania: Kim jest człowiek? Jakie są 

jego cele i zadania życiowe? Jaki jest sens życia?   



cele i zadania życiowe? Jaki jest sens życia? 

IV. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, 

osób niepełnosprawnych i chorych; przygotowanie, na pod-

stawie wiedzy i wykształconych umiejętności, do poszano-

wania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowa-

nia w rodzinie. 

 

V. Znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze 

ludzkiej płciowości i płodności; kształtowanie postaw proz-

drowotnych. prospołecznych i prorodzinnych. 

Treści nauczania - wymagania szczegółowe 

1.Tożsamość i wielowymiarowość człowieka. Poczucie sen-

su życia. 

2.Komunikacja interpersonalna, asertywność, techniki nego-

cjacji, empatia. 

3.Tolerancja wobec odmienności kulturowych, etnicznych, 

religijnych, seksualnych. 

4.Rozwój psychoseksualny człowieka w kolejnych fazach 

życia. 

5.Dojrzewanie: rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzało-

ści biologicznej, psychicznej i społecznej. Problemy okresu 

dojrzewania i sposoby radzenia sobie z nimi. 

6.Wartości i pojęcia związane z płciowością człowieka: mę-

skość, kobiecość, miłość, rodzina, rodzicielstwo. Znaczenie 

  

IV. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, 

osób niepełnosprawnych i chorych. Przygotowanie, na pod-

stawie wiedzy i wykształconych umiejętności, do poszano-

wania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowa-

nia w rodzinie.  

 

V. Znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze 

ludzkiej płciowości i płodności. Kształtowanie postaw proz-

drowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.  

  
 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe  

 I. Rodzina. Role społeczne. Uczeń:  

1) rozumie, na czym polega wierność, zaufanie i dialog w 

relacjach międzyludzkich;  

2) rozumie, czym jest małżeństwo i jego fazy; zna trudności 

i konflikty oraz sposoby ich rozwiązywania; zna wartość 

małżeństwa;  

3) określa, czym jest macierzyństwo i ojcostwo, i wie, jak 

należy przygotować się do pełnienia ról rodzicielskich; 

4) rozumie, na czym polega odpowiedzialne macierzyństwo; 

5) ma świadomość roli autentyczności rodziców w życiu 

dzieci;  

6) wskazuje różnice i podobieństwa między przyjaźnią, za-

kochaniem, miłością; rozumie znaczenie miłości w życiu 

człowieka;   



odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości i bu-

dowaniu emocjonalnych więzi. Role kobiet i mężczyzn a 

panujące stereotypy. 

7.Inicjacja seksualna, jej uwarunkowania i następstwa. Ar-

gumenty biomedyczne, psychologiczne i moralne za opóź-

nianiem wieku inicjacji seksualnej. 

8.Istota seksualności człowieka i jej aspekty. Integracja sek-

sualna. 

9.Komplementarność płci - wzajemne dopełnianie się płci w 

sferach fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej. 

Rozumienie, akceptacja i szacunek dla osób płci odmiennej. 

10.Istota, rodzaje i etapy rozwoju miłości. Różnice w prze-

żywaniu miłości. 

11.Metody rozpoznawania płodności. 

12.Metody i środki antykoncepcji. Sposoby ich działania i 

zasady dobom. 

13.Choroby przenoszone drogą płciową i zapobieganie im. 

AIDS: profilaktyka, aspekt społeczny i etyczny, chory na 

AIDS w rodzinie. 

14.Trudności w osiąganiu tożsamości płciowej, możliwości 

pomocy. 

15.Normy zachowań seksualnych. Przemoc i przestępstwa 

seksualne; możliwości zapobiegania, sposoby obrony. In-

formacja o ośrodkach pomocy psychologicznej, medycznej i 

prawnej. 

16.Przygotowanie do małżeństwa. Problemy wierności, zau-

fania i dialogu. 

17.Małżeństwo: jego fazy; trudności i konflikty oraz sposo-

7) rozumie, że lepsze zrozumienie siebie powoduje lepsze 

zrozumienie innych;  

8) wskazuje funkcje rodziny ze szczególnym uwzględnie-

niem wychowania dzieci w rodzinie;  

9) rozumie znaczenie prawidłowych postaw rodzicielskich 

dla rozwoju dziecka;   

10) określa, czym jest samotne rodzicielstwo;   

11) omawia przebieg i higienę ciąży, rozwój prenatalny 

dziecka;   

12) wie, czym jest szkoła rodzenia i rozumie, jakie pełni 

funkcje;  

13) zna i rozumie podłoża konfliktów w rodzinie i określa 

ich przyczyny; wskazuje sposoby rozwiązywania konflik-

tów;  

14) określa, na czym polega przemoc w rodzinie, w tym wy-

korzystywanie seksualne; rozumie, na czym polega profilak-

tyka i zna możliwości uzyskiwania pomocy w tym zakresie;  

15) rozumie, na czym polegają zagrożenia życia społeczne-

go: alkoholizm, narkomania, agresja, sekty, pornografia;   

16) rozumie, czym jest niepełnosprawność, starość, choroby, 

umieranie i śmierć, w tym w aspekcie życia rodzinnego.  

 II. Komunikacja interpersonalna. Uczeń:  

1) dokonuje autoprezentacji; 

2) posługuje się różnymi formami komunikowania się;   

3) odczytuje i interpretuje komunikaty;  

4) rozumie znaczenie mowy ciała w kontaktach interperso-

nalnych;  

5) potrafi określić podstawowe źródło ludzkich kompleksów 



by ich rozwiązywania; wartość małżeństwa. Macierzyństwo 

i ojcostwo. Przygotowanie do ról rodzicielskich. Adopcja. 

Bezdzietność. 

18.Przebieg i higiena ciąży. Rozwój prenatalny dziecka. 

Szkoła rodzenia, poród i naturalne karmienie. Rola rodziców 

w okresie oczekiwania na narodziny dziecka, w czasie poro-

du i po narodzinach. 

19.Funkcje rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem wy-

chowania dzieci w rodzinie. Znaczenie prawidłowych po-

staw rodzicielskich dla rozwoju dziecka. Samotne rodziciel-

stwo. 

20.Nieplanowana ciąża; sposoby szukania pomocy w sytua-

cjach trudnych. 

21.Aborcja jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fi-

zycznego - aspekty: prawny, medyczny i etyczny. 

22.Konflikty w rodzinie i ich przyczyny. Sposoby rozwią-

zywania konfliktów. 

23.Przemoc w rodzinie. Wykorzystywanie seksualne. Profi-

laktyka. Możliwości uzyskiwania pomocy. 

24.Zagrożenia życia społecznego: alkoholizm, narkomania, 

agresja, sekty, pornografia. 

25.Prawodawstwo dotyczące rodziny. Zawarcie małżeństwa, 

separacja, rozwód. Prawa i obowiązki małżonków i rodzi-

ców, prawa dziecka. Obowiązki państwa wobec rodziny. 

26.Człowiek wobec niepełnosprawności, starości, choroby, 

umierania i śmierci, w tym w aspekcie życia rodzinnego. 

27.Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne w Polsce. 

i podjąć próbę określenia źródła własnych kompleksów;  

6) rozumie zasady przeciwstawiania się wszelkim manipula-

cjom – niebezpieczeństwom ze strony otoczenia.  

 III. Tożsamość i wielowymiarowość człowieka. Poczucie 

sensu życia. Uczeń:  

1) ma świadomość własnej tożsamości;   

2) rozumie potrzebę poznania siebie i kształtowania obrazu 

własnej osoby; rozumie potrzebę poznania swojego partnera; 

3) wyraża szacunek dla siebie i innych;  

4) potrafi lepiej zrozumieć siebie i drugiego człowieka;  

5) akceptuje siebie, swoje słabe i mocne strony;  

6) rozumie trudności w osiąganiu tożsamości płciowej, wie, 

gdzie szukać pomocy;  

7) jest tolerancyjny wobec odmienności kulturowych, et-

nicznych, religijnych, seksualnych;  

8) potrafi być krytyczny wobec treści szkodliwych dla mło-

dzieży;  

9) jest odpowiedzialny za własny rozwój emocjonalny.  

IV. Rozwój psychoseksualny człowieka w kolejnych fa-

zach życia. Uczeń:  

1) rozumie, czym jest dojrzewanie: zna, rozumie i akceptuje 

kryteria dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej; 

2) zna problemy okresu dojrzewania i sposoby radzenia so-

bie z nimi;  

3) określa wartości i pojęcia związane z płciowością czło-

wieka: męskość, kobiecość, miłość, rodzina, rodzicielstwo;  

4) rozumie znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu 

własnej płciowości i budowaniu emocjonalnych więzi;  



5) porównuje role kobiet i mężczyzn w kontekście stereoty-

pów;  

6) wyjaśnia, czym jest inicjacja seksualna, jej uwarunkowa-

nia i następstwa; wskazuje argumenty biomedyczne, psycho-

logiczne i moralne za opóźnianiem wieku inicjacji seksual-

nej;  

7) określa istotę seksualności człowieka i jej aspekty;  

8) rozumie, na czym polega komplementarność płci – wza-

jemne dopełnianie się płci w sferach fizycznej, psychicznej, 

emocjonalnej i społecznej;  

9) rozumie, akceptuje i wyraża szacunek dla osób płci od-

miennej;  

10) zna metody rozpoznawania płodności, metody i środki 

antykoncepcji oraz sposoby ich działania i zasady doboru; 

11) charakteryzuje choroby przenoszone drogą płciową, w 

tym AIDS, i wie, jak im zapobiegać, zna i rozumie zasady 

profilaktyki, aspekt społeczny i etyczny; chory na AIDS w 

rodzinie.  

V. Prawodawstwo dotyczące rodziny. Uczeń:  

1) zna organizację poradnictwa młodzieżowego i rodzinnego 

w Polsce i rozumie, czemu ono służy;  

2) zna aspekty prawne zawarcia małżeństwa, separacji, roz-

wodu;   

3) rozumie prawa i obowiązki małżonków i rodziców, oma-

wia prawa dziecka;  

4) zna i rozumie obowiązki państwa wobec rodziny; 

5) wyjaśnia, na czym polega przemoc i przestępstwa seksu-

alne; wskazuje możliwości ich zapobiegania oraz sposoby 



obrony;  

6) wie, gdzie szukać informacji o ośrodkach pomocy psy-

chologicznej, medycznej i prawnej; rozumie ich znaczenie;   

7) rozumie, że aborcja może stanowić zagrożenie dla zdro-

wia psychicznego i fizycznego – aspekt prawny, medyczny i 

etyczny;  

8) zna sposoby szukania pomocy w sytuacjach trudnych.  

Zalecane warunki i sposób realizacji 

 

Na IV etapie edukacyjnym, do zadań szkoły należy w szcze-

gólności: 

1)wspieranie wychowawczej roli rodziny; integrowanie 

działań szkoły i rodziców;; 

2)pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płcio-

wości; odniesienie płciowości do wartości i pojęć, takich 

jak: poszanowanie życia, miłość, małżeństwo, rodzina, przy-

jaźń, akceptacja i szacunek w relacjach międzyludzkich 

3)pomoc w  osiągnięciu dojrzałości psychoseksualnej; 

4)uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka; promowa-

nie trwałych związków, których podstawą jest więź emocjo-

nalna, efektywne sposoby komunikowania się, wzajemne 

zrozumienie; 

    

 

 

 

 

 

 

 

Warunki i sposób realizacji  

 

Do zadań szkoły w zakresie realizacji wychowania do życia 

w rodzinie należy w szczególności:   

1)wspieranie wychowawczej roli rodziny;   

2) wskazanie norm życia społecznego, pomoc w interioryza-

cji i ich wspólne przestrzeganie;   

3)pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania;  

4) wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią;  

5) kształtowanie hierarchii wartości;  

6) promowanie integralnej wizji seksualności człowieka;   

7) tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz sza-

cunku dla człowieka;  

8) pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pyta-

nia egzystencjalne;   

 

 

 

8) ukazywanie roli mediów i ich znaczenia dla człowieka i 

społeczeństwa.   

 

5)przekazywanie rzetelnej, dostosowanej do poziomu roz-

woju ucznia, wiedzy na temat zmian biologicznych, psy-

chicznych i społecznych w różnych fazach rozwoju człowie-

ka. 

9) ukazywanie roli mediów i ich znaczenia dla człowieka i 

społeczeństwa. 

 


