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45 min 

Współczesna diagnostyka i medycyna 

Cele nauczania 

Uczeń: 

 analizuje tekst źródłowy (D), 

 omawia współczesne metody diagnostyki obrazowej (B), 

 wyjaśnia znaczenie analizy płynów ustrojowych w profilaktyce chorób (B), 

 analizuje budowę chemiczną związków organicznych wchodzących w skład krwi 

i moczu (D), 

 określa podstawowe funkcje najważniejszych składników krwi i moczu (C), 

 wymienia cechy materiałów stosowanych do implantów (A). 

 

Realizowane wymagania szczegółowe z podstawy programowej 

Uczeń:  

 przedstawia zasady, na jakich oparte są współczesne metody diagnostyki obrazowej, 

i podaje przykłady ich wykorzystania (14.1), 

 podaje przykłady analizy płynów ustrojowych i ich znaczenie w profilaktyce chorób 

(np. wykrywanie białka i glukozy w moczu) (14.2), 

 omawia cechy, którymi muszą charakteryzować się materiały stosowane do 

przygotowania implantów i podaje przykłady takich materiałów (14.3). 

 

Metody 

 analiza tekstu źródłowego, 

 pogadanka, 

 pokaz. 

 

Materiały i środki dydaktyczne 

 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, M. Galikowski, R. Hassa, 

M. Kaczmarzyk, A. Mrzigod, J. Mrzigod, M. Więckowski, Przyroda, Współczesna 

diagnostyka i medycyna, Nowa Era, Warszawa 2013, 

 Karty pracy ucznia. Przyroda, Fizyka–chemia, M. Giżyńska, A. Jagodnicka, A. Kwiek, 

Nowa Era, Warszawa 2013, 

 Multibox Przyroda – multimedialna obudowa dydaktyczna dla nauczycieli, 

 projektor multimedialny, laptop, 

 odczynniki i wyposażenie laboratoryjne: próbki moczu, glukoza, odczynnik Benedicta, 

probówki, statyw do probówek, zlewki, porcelanowe łyżki, gorąca woda, stężony roztwór 

kwasu azotowego(V). 

Scenariusz lekcji 
z wykorzystaniem 
podręcznika, 
Kart pracy ucznia 
oraz Multiboxa 
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Karty pracy ucznia, 

Współczesna diagnostyka 

i medycyna, s. 104–106 

 

Multibox, Współczesna 

diagnostyka i medycyna, 

animacja Miareczkowanie 

 

Multibox, Współczesna 

diagnostyka i medycyna, 

animacja Skład moczu 

 

Przebieg lekcji 

Część nawiązująca 

1. Nauczyciel wprowadza temat lekcji i podaje jej cel. Wyjaśnia, 

że lekcja będzie składała się z dwóch części: ćwiczeniowej, w trakcie 

której uczniowie będą analizowali tekst, i doświadczalnej. 

Część właściwa 

1. Nauczyciel zwraca uwagę na znaczenie diagnostyki obrazowej 

w profilaktyce chorób. Dzieli uczniów na grupy 2-osobowe 

i wyjaśnia, że ich zadaniem jest dokładna analiza tekstu źródłowego 

z Kart pracy ucznia (s. 104), a następnie wykonanie zadań 1.–4. ze 

strony 105. Kart pracy ucznia. Wyznacza czas na wykonanie zadań – 

10 min.  

2. Uczniowie pracują w grupach 2-osobowych, wspólnie uzgadniają 

poprawne odpowiedzi i rozwiązują zadania. Pierwsze 3 grupy, które 

rozwiążą zadania przed upływem wyznaczonego czasu, przekazują 

swoje prace nauczycielowi. Po upływie 10 min nauczyciel podaje 

poprawne odpowiedzi. Uczniowie sprawdzają zadania i dokonują 

ewentualnych poprawek. Nauczyciel sprawdza i ocenia prace 3 grup, 

które jako pierwsze wykonały swoje zadanie. 

3. Nauczyciel wyjaśnia różnicę między ilościową a jakościową analizą 

chemiczną płynów ustrojowych i prosi uczniów o przypomnienie, 

jakie elementy powinien zawierać poprawnie wykonany opis 

doświadczenia chemicznego. Nauczyciel wyświetla z Multiboxa 

animację Miareczkowanie. Przeprowadza doświadczenia chemiczne: 

Wykrywanie białka w moczu i Wykrywanie glukozy w moczu. 

W trakcie pokazu ustala wspólnie z uczniami treść obserwacji 

i wniosków. 

 

Część podsumowująca 

1. Nauczyciel wyświetla z Multiboxa animację Skład moczu. Zwraca 

uwagę na fakt, że jedynie lekarz może prawidłowo zinterpretować 

wyniki badań, ponieważ należy przy tym uwzględnić m.in. wiek, 

płeć i tryb życia badanej osoby. 

2. Zadanie pracy domowej: 

 Wyjaśnij, dlaczego biomateriały stosowane do produkcji 

implantów powinny być odporne chemicznie. 

 

Proszę o potwierdzenie wykonania do 02.04.20 – sprawdzę wybranym 

uczniom biorąc pod uwagę sytuację ocen 


