
Wymagania edukacyjne WDŻ  kl. 4-8 (nowa podstawa programowa) 

 

Uczeń: 
- rozumie, jakie miejsce zajmuje rodzina w społeczeństwie; 

- rozpoznaje typy struktury rodziny: rodzina wielopokoleniowa, rodzina pełna, rodzina niepełna, rodzina 

zrekonstruowana 

o - potrafi komunikować swoje uczucia i budować prawidłowe relacje rodzinne 

- rozumie na czym polega odpowiedzialność wszystkich członków za atmosferę panującą w rodzinie; wie jak 

komunikować uczucia, wyrażać pamięć, składać życzenia z okazji ważnych rocznic rodzinnych, imienin, 

urodzin, Dni Matki, Ojca, Babci i Dziadka, być uprzejmym i uczynnym każdego dnia; 

- zna i rozumie funkcje rodziny, np. prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza oraz ich znaczenie na 

poszczególnych etapach rozwoju człowieka; 

- wyjaśnia czego dotyczy i w czym przejawia się rodzinne wychowanie do miłości, prawdy, uczciwości, 

wychowanie patriotyczne, religijne, moralne; 

- przyswaja wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie 

wolnego czasu; 

- zna i stosuje zasady savoir vivre’u zarówno wobec gości, jak i najbliższych członków rodziny  

o - rozpoznaje zmiany fizyczne i psychiczne; zauważa i akceptuje zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju 

- wskazuje różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców 

- omawia problemy wieku młodzieńczego i sposoby radzenia sobie z nimi 

- rozumie, jak budowane są relacje międzyosobowe, wyjaśnia ich znaczenie w rozwoju społeczno-

emocjonalnym koleżeństwa i przyjaźni, sympatii młodzieńczych, pierwszych fascynacji, zakochania, miłości,   

o - ma szacunek dla ludzkiego ciała; zna podstawy higieny; troszczy się o zdrowie: właściwe odżywianie, 

odpowiedni strój, sen i aktywność fizyczną 

- pozytywnie odnosi się do osób z niepełnosprawnością, widząc w nich wartościowych partnerów w 

koleżeństwie, przyjaźni, miłości i rodzinie 

o - świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, w tym z internetu, dokonując 

wyboru określonych treści i limitując czas im poświęcany; 

- jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie. 

o - zna zagrożenia okresu dojrzewania, takie jak: uzależnienia chemiczne i behawioralne, presja seksualna, 

pornografia, cyberseks,  

- potrafi wymienić sposoby profilaktyki i przeciwdziałania  

- omawia problemy wieku młodzieńczego i sposoby radzenia sobie z nim 

o - wie, co składa się na dojrzałość do małżeństwa i założenia rodziny; zna kryteria wyboru współmałżonka, 

motywy zawierania małżeństwa i czynniki warunkujące trwałość i powodzenie relacji małżeńskiej i rodzinne 

o - rozumie znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i 

szczęśliwych więzi 

- określa główne funkcje płciowości, takie jak: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo, a także 

wzajemna pomoc i uzupełnianie, integralna i komplementarna współpraca płci 

o - wyjaśnia, co to znaczy, że życie jest wartością; 

- rozumie, na czym polega planowanie dzietności rodziny; wie, jakie aspekty należy uwzględnić przy 

podejmowaniem decyzji prokreacyjnych 

o - rozumie, na czym polega prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa 

o - zna zasady przygotowania kobiet i mężczyzn na poczęcie dziecka oraz rozumie, czym jest odpowiedzialne 

rodzicielstwo 

o - ma szacunek dla ludzkiego ciała; zna podstawy higieny; troszczy się o zdrowie: właściwe odżywianie, 

odpowiedni strój, sen i aktywność fizyczną 

o - rozumie, czym jest ciąża i poród oraz jak powinno wyglądać przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny 

o - wie, jak istotne znaczenie, zarówno w aspekcie medycznym, psychologicznym, jak i społecznym ma 

gotowość członków rodziny na przyjęcie dziecka z niepełnosprawnością 

o - potrafi wymienić i uzasadnić normy chroniące życie małżeńskie i rodzinne oraz sprzeciwić się naciskom 

skłaniającym do ich łamania 


