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 Cel ogólny:
Znajomość znaczenia glukoneogenezy, glikogenolizy, 
utleniania kwasów tłuszczowych w przemianach energe-
tycznych komórki. 

 Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
• określić, w jakiej kolejności organizm zużywa poszcze-

gólne składniki pokarmowe (cukry, tłuszcze, białka),
• omówić przemiany składników pokarmowych w orga-

nizmie: cukrów, lipidów i białek,
• definiować pojęcia glukoneogeneza, glikogenoliza,
• wskazać narządy, w których zachodzą glukoneogeneza 

oraz glikogenoliza,
• wymienić substraty glukoneogenezy,
• określić, który składnik pokarmowy dostarcza najwię-

cej energii. 

 Środki dydaktyczne
Animacja: Glukoneogeneza – synteza glukozy z  innych 
związków niż cukry, Karty pracy ucznia, animacja Trigli-
cerydy jako źródło energii, podręcznik, rozsypanka mapy 
mentalnej dla każdej grupy (załącznik 1), animacja Biał-
ka i aminokwasy – źródło energii, kartki formatu A4 dla 
każdej grupy, wzór mapy mentalnej (załącznik 2), 
skrzynka pytań – pudełko z  kartkami (załącznik 3),  
magnesy lub masa mocująca do tablicy. 

 Zastosowanie narzędzi ICT do realizacji 
lekcji

Multiteka, komputer, rzutnik.

 Formy pracy
Indywidualna, grupowa, zbiorowa.

 Metody pracy
Pogadanka, pokaz animacji, mapa mentalna, praca 
z podręcznikiem, gra dydaktyczna.

 Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

1 . Czynności organizacyjne
2. Uzyskiwanie energii ze składników pokarmowych – 

pogadanka (5 min.)
Uczniowie określają, w  jakiej postaci cukry, lipidy 
i  białka są wykorzystywane przez organizm jako 
źródło energii, oraz w  jakich warunkach organizm 
zużywa poszczególne składniki pokarmowe. 

Faza realizacyjna

1 .  Metabolizm cukrów – pokaz animacji, pogadanka  
(10 min.)
Nauczyciel wyświetla animację Glukoneogeneza – 
synteza glukozy z  innych związków niż cukry . 
Uczniowie podają nazwę narządu, w którym zacho-
dzi glukoneogeneza u  zwierząt oraz wymieniają 
związki ulegające przemianom w  tym procesie.  
Nauczyciel omawia glukoneogenezę oraz glikogeno-
lizę. Uczniowie rozwiązują zadania 1 i 2 z Kart pracy 
ucznia .

2 .   Przemiany lipidów – pokaz animacji, mapa mentalna  
(10 min.)
Nauczyciel wyświetla animację Triglicerydy jako 
źródło energii. Następnie zapisuje na tablicy hasło 
Przemiany lipidów – triglicerydów i dzieli uczniów 
na pięć grup. Każda grupa na podstawie animacji 
oraz informacji zawartych w  podręczniku układa 
mapę mentalną z rozsypanki (załącznik 1). Nauczy-
ciel sprawdza poprawność wykonania zadania. 
Uczniowie wykonują zadania 3 i  4 z  Kart pracy 
ucznia .

3 .  Przemiany białek – pokaz animacji, mapa mentalna  
(10 min.)
Nauczyciel wyświetla animację Białka i aminokwa-
sy – źródło energii. Zapisuje na tablicy fragment 
mapy mentalnej według wzoru z  załącznika 2. 
Uczniowie na podstawie animacji oraz informacji  
zawartych w  podręczniku wykonują w  grupach 
mapę mentalną. Zapisują na kartkach A4 poszcze-
gólne elementy własnej mapy. Wybrani uczniowie 
z każdej grupy podchodzą do tablicy i przyczepiają 
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Triglicerydy jako źródło energii,
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do niej opracowane elementy mapy. Uczniowie roz-
wiązują zadanie 5 z Kart pracy ucznia .

Faza podsumowująca

1 . Procesy metaboliczne – gra dydaktyczna (10 min.)
Nauczyciel dzieli uczniów na dwie drużyny: A  i B. 
Na tablicy rysuje tabelę z dwiema kolumnami, które 
tytułuje: drużyna A, drużyna B. Uczniowie  
z poszczególnych drużyn na zmianę losują z pudełka 
kartkę z  poleceniem (załącznik 3). Czytają je na 

głos, a następnie udzielają odpowiedzi. Za poprawną 
odpowiedź uczeń zdobywa punkt dla swojej drużyny. 
Gra się kończy w momencie wylosowania ostatniego 
polecenia. Wygrywa ta drużyna, która zdobyła wię-
cej punktów.

Zadanie domowe

Nauczyciel poleca uczniom wykonanie zadania 6 z Kart 
pracy ucznia . 
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PRZEMIANY LIPIDÓW – TRIGLICERYDÓW

 Załącznik 1. Rozsypanka mapy mentalnej dla każdej grupy
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 Załącznik 2. Wzór mapy mentalnej do narysowania na tablicy

Podaj nazwę cukru stanowiącego substancję zapasową u zwierząt.

Podaj przykład komórek ssaków, dla których glukoza jest jedynym źródłem energii.

Określ, w których narządach organizmu człowieka zachodzą glukoneogeneza oraz glikogenoliza.

Podaj różnicę pomiędzy glukoneogenezą a glikogenolizą.

Wymień związki chemiczne, które mogą być substratami w glukoneogenezie.

Wymień dwa pierwotne produkty rozkładu triglicerydów.

Podaj nazwę związku, który jest końcowym produktem przemian amoniaku w organizmie człowieka. 

Podaj nazwę organellum komórkowego, w którym odbywa się utlenianie kwasów tłuszczowych.

Określ, który proces dostarcza więcej energii: utlenianie glukozy czy utlenianie kwasów tłuszczowych.

Określ, w jakich warunkach organizm wykorzystuje białka jako źródło energii.

 Załącznik 3. Kartki z poleceniami do skrzynki pytań 




