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 Cel ogólny:
Znajomość przebiegu oddychania tlenowego.

 Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
• wskazać różnicę miedzy oddychaniem tlenowym a fer-

mentacją,
• podać lokalizację oddychania tlenowego w komórce,
• wymienić etapy oddychania tlenowego,
• omówić przebieg oddychania tlenowego,
• wymienić czynniki, które mają wpływ na intensyw-

ność oddychania tlenowego.

 Środki dydaktyczne
Karty pracy ucznia, animacja Oddychanie tlenowe, niedo-
kończone zdania (załącznik 1).

 Zastosowanie narzędzi ICT do realizacji 
lekcji 

Multiteka, tablica interaktywna, komputer, rzutnik.

 Formy pracy
Indywidualna, zbiorowa.

 Metody pracy
Pogadanka, wykład, pokaz animacji, niedokończone zdania.

 Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

1. Czynności organizacyjne
2. Oddychanie komórkowe – pogadanka (5 min.)

Uczniowie wymieniają przykłady codziennych czyn-
ności wymagających wykorzystania energii oraz 
przykłady związków organicznych (cukry, glukoza), 

z których uwalniana jest energia. Nauczyciel wska-
zuje oddychanie komórkowe jako proces uwalniania 
energii w  postaci ATP z  glukozy. Prosi o  przypo-
mnienie funkcji ATP w komórkach.

Faza realizacyjna

1. Rodzaje oddychania komórkowego – wykład (10 min.)
Nauczyciel charakteryzuje proces oddychania  
komórkowego i  omawia różnicę między oddycha-
niem tlenowym a fermentacją. Uczniowie rozwiązu-
ją zadanie 1 z Kart pracy ucznia. Nauczyciel spraw-
dza poprawność wykonania zadania.

2. Oddychanie tlenowe – wykład, pokaz animacji (15 min.)
Nauczyciel określa lokalizację etapów oddychania 
tlenowego w  komórce, omawia każdy z  jej etapów 
i wyświetla animację Oddychanie tlenowe. Nauczy-
ciel wskazuje na liczbę cząsteczek ATP, które są  
wytworzone w  trakcie oddychania tlenowego. 
Uczniowie wykonują zadania 2 i  3 z  Kart pracy 
ucznia. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów.

3. Czynniki wpływające na intensywność oddychania tle-
nowego – pogadanka (5 min.)
Uczniowie podają przykłady czynników, które zwięk-
szają lub zmniejszają intensywność oddychania tle-
nowego. 

4. Oddychanie tlenowe – niedokończone zdania (5 min.)
Chętni uczniowie losują zdania (załącznik 1), które 
następnie odczytują na głos, podając ich dokończe-
nie. Pozostali uczniowie oceniają, czy zdanie zostało 
dokończone poprawnie i poprawiają ewentualne błę-
dy. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów.

Faza podsumowująca

1. Utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcji (5 min.)
Uczniowie wykonują zadania 4 i  5 z  Kart pracy 
ucznia .
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4.4. Oddychanie komórkowe. Oddychanie tlenowe 45 min

Na lekcji wykorzystasz:

Podręcznik Karty pracy ucznia Multiteka

4.4. Oddychanie komórkowe. 
Oddychanie tlenowe (s. 122–126)

Zadania 1–5 Animacja 
Oddychanie tlenowe
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Głównymi etapami oddychania tlenowego, gdy substratem jest glukoza, są…

Substratami procesu oddychania tlenowego są…

Produktami procesu oddychania tlenowego są...

Etap oddychania tlenowego zachodzący w cytozolu komórki to...

Reakcja pomostowa i cykl Krebsa zachodzą w...

Łańcuch oddechowy zachodzi w...

Substratem procesu glikolizy jest...

Produktami procesu glikolizy są...

Reakcja pomostowa polega na... 

Produkt reakcji pomostowej włączany do cyklu Krebsa to...

Produktami cyklu Krebsa są...

Etap oddychania, w którym zachodzi transport elektronów i produkcja dużej ilości ATP, to...

W łańcuchu oddechowym powstają...

Całkowity zysk energetyczny oddychania tlenowego wynosi...

Intensywność oddychania tlenowego zależy od następujących czynników zewnętrznych...

Oddychanie tlenowe jest procesem katabolicznym, ponieważ...

Proces oddychania tlenowego jest wydajniejszy niż fermentacja, ponieważ...

 Załącznik 1. Niedokończone zdania 


