
Tematy z edukacji zdrowotnej  
 

1 Zdefiniuj, czym jest zdrowie. Omów czynniki, wpływające pozytywnie i negatywnie 
na zdrowie i samopoczucie, wskaż te, na które możesz mieć wpływ.  

2 Wyjaśnij, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących zdrowia i sportu oraz 
dokonaj krytycznej analizy informacji medialnych w tym zakresie. 

3 Wyjaśnij, na czym polega prozdrowotny styl życia. 
4 Scharakteryzuj zdrowie jako wartość dla człowieka i zasób dla społeczeństwa. Wskaż 

na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości i wczesnej dorosłości – podaj 
przykłady takich działań. 

5 Wyjaśnij, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi.  
6 Omów, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz 

potrzeba  poddawania się badaniom profilaktycznym w okresie całego życia. 
7 Wyjaśnij kim jest aktywny pacjent  - omów podstawowe prawa i obowiązki pacjenta. 
8 Omów na czym powinno polegać współuczestnictwo i współpraca ludzi, organizacji       

i instytucji w działaniach na rzecz zdrowia. 
9 Wyjaśnij, na czym polega związek między zdrowiem i środowiskiem – co można 

zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu. 
10 Omów zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od płci, okresu życia           

i rodzaju pracy zawodowej. 
11 Opracuj program aktywności fizycznej dostosowany do własnych potrzeb. 
12 Wymień czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fizycznej zależne od 

rodziny, kolegów, mediów i społeczności lokalnej. 
13 Omów zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego. Oceń reakcje 

własnego organizmu na wysiłki fizyczne o różnej intensywności. 
14 Wyjaśnij związek między aktywnością fizyczną i żywieniem a zdrowiem i dobrym 

samopoczuciem oraz omów sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we 
wszystkich okresach życia. 

15 Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem 
(otyłość, nadwaga, niedobór masy ciała, anoreksja , bulimia).  

16 Omów na czym polega różnica pomiędzy dietą a suplementacją. Posłuż się 
konkretnymi przykładami diet i suplementacji w odniesieniu do oczekiwanych 
rezultatów i rodzaju aktywności fizycznej. 

17 BMI – co to jest i jak je obliczyć? Jaki jest związek BMI ze zdrowiem. Wskaż sposoby 
na poprawę tego wskaźnika. 

18 Dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży. Zasady zdrowego żywienia. 
19 Zdrowy styl odżywiania i jego znaczenie dla młodego organizmu. 
20  Piramida zdrowego żywienia – szczegółowe zapoznanie i omówienie. Alternatywne 

sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej. 
21 

 
 Wybrane elementy edukacji konsumenckiej – prawa konsumenta, znakowanie 
produktów żywnościowych. 

22 Przedstaw ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciwdziałania 
negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w pozycji siedzącej i przy 
komputerze. 

23 Czym są choroby cywilizacyjne? Wskaż przykłady, etiologię i sposoby zapobiegania. 
Omów choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu, w szczególności 
choroby układu krążenia, układu ruchu i otyłość oraz omów sposoby zapobiegania im.  

24 Omów etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków dopingujących. 
25 Profilaktyka uzależnień – omów na czym polega szkodliwe działanie używek, jaki jest 



mechanizm powstawania uzależnienia, opisz sposoby przeciwdziałania, jakie są koszty 
społeczne uzależnień - szkody zdrowotne i społeczne związane z nadużywaniem 
alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych, dlaczego i w jaki sposób 
należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych        
i innych zachowań ryzykownych):  
a. Alkohol 
b. Dopalacze 
c. Narkotyki 
d. Doping w sporcie i w szkole itp.; 

26 Media – specyfika elektronicznych środków komunikacji. Uświadomienie szkodliwego 
wpływu niektórych programów telewizyjnych czy komputerowych na psychikę 
dziecka. Nowoczesna komunikacja – sms, mms, gg, internet, fotografia.  

27 Stres - konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Sposoby 
redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim. 

28 Zaproponuj proste ćwiczenia relaksacyjne, które można wykonać w szkole, w pracy i   
w domu.  

29 Omów konstruktywne, optymistyczne sposoby wyjaśniania trudnych zdarzeń                  
i przeformułowania myśli negatywnych na pozytywne. 

30 Jak rozumiesz związek między zdrowiem a pracą nad sobą dla zwiększenia wiary w 
siebie, poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji. 

31 Zdrowie a konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych i negatywnych 
informacji zwrotnych oraz radzenie sobie z krytyką. 

32 Wyjaśnij, na czym polega racjonalne gospodarowanie czasem i jaka jest wynikająca z 
tego korzyść dla zdrowia. 

33 Wyjaśnij przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób chorych psychicznie i 
dyskryminowanych (np. żyjących z HIV/AIDS). 

34 Zasady pierwszej pomocy. a) zasady postępowania na miejscu wypadku, 
b) postępowanie przy zranieniach, krwotokach, oparzeniach, odmrożeniach,  
c) Postępowanie przy obrażeniach kości i stawów. 

 
 


