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 Cel ogólny:
Znajomość rodzajów i znaczenia fermentacji oraz umie-
jętność porównania przebiegu fermentacji mleczanowej 
z oddychaniem tlenowym.

 Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
• odróżnić fermentację mleczanową od fermentacji alko-

holowej,
• określić lokalizację fermentacji w komórce,
• omówić przebieg fermentacji mleczanowej,
• porównać na podstawie schematu drogi przemiany 

pirogronianu jako produktu fermentacji mleczanowej 
i oddychania tlenowego,

• wskazać różnice między fermentacją mleczanową  
a oddychaniem tlenowym,

• omówić zastosowanie fermentacji: mleczanowej i alko-
holowej.

 Środki dydaktyczne
Tabela dla każdego ucznia (załącznik 1), Karty pracy 
ucznia, animacja Przebieg i znaczenie fermentacji mlecza-
nowej, podręcznik, animacja Oddychanie a fermentacja, 
zdania do losowania (załącznik 2).

 Zastosowanie narzędzi ICT do realizacji 
lekcji 

Multiteka, tablica interaktywna, komputer, rzutnik.

 Formy pracy
Indywidualna, zbiorowa.

 Metody pracy
Pogadanka, wykład, pokaz animacji, burza mózgów, gra 
dydaktyczna.

 Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

1. Czynności organizacyjne

2. Oddychanie tlenowe a  fermentacja – pogadanka  
(5 min.)
Uczniowie wskazują główną różnicę między oddy-
chaniem tlenowym a fermentacją. Nauczyciel wyja-
śnia, na czym polega fermentacja.

Faza realizacyjna

1. Fermentacja mleczanowa i  alkoholowa – wykład  
(10 min.)
Nauczyciel omawia różnice między fermentacją mle-
czanową a fermentacją alkoholową. Uczniowie uzu-
pełniają tabelę (załącznik 1). Nauczyciel sprawdza 
poprawność wykonania zadania. Następnie ucznio-
wie wykonują zadanie 1 z Kart pracy ucznia .

2. Fermentacja mleczanowa – pokaz animacji, pogadanka 
(10 min.)
Nauczyciel wyświetla animację Przebieg i znaczenie 
fermentacji mleczanowej. Uczniowie na podstawie 
schematu z podręcznika omawiają przebieg fermen-
tacji mleczanowej, po czym wykonują zadanie 2 
z Kart pracy ucznia .

3. Fermentacja mleczanowa a  oddychanie tlenowe –  
pokaz animacji, pogadanka (10 min.)
Nauczyciel wyświetla animację Oddychanie a  fer-
mentacja. Uczniowie wskazują różnice i podobień-
stwa między fermentacją mleczanową a  oddycha-
niem tlenowym. Nauczyciel wskazuje na różnice 
w wydajności energetycznej obu procesów. Ucznio-
wie wykonują zadania 3 i 4 z Kart pracy ucznia .

4. Znaczenie fermentacji mleczanowej i  alkoholowej –  
burza mózgów (5 min.)
Uczniowie wymieniają przykłady wykorzystania fer-
mentacji mleczanowej i alkoholowej przez człowieka.

Faza podsumowująca

1. Utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcji – gra  
dydaktyczna (5 min.)
Chętni uczniowie odczytują na głos zdania z kartek, 
które wylosowali (załącznik 2). Następnie każdy 
z nich decyduje, czy zdanie dotyczy fermentacji mle-
czanowej czy alkoholowej (czy obu rodzajów). Pozo-
stali uczniowie oceniają poprawność odpowiedzi 
ochotników. 
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4.5. Procesy beztlenowego uzyskiwania energii 45 min

Na lekcji wykorzystasz:

Podręcznik Karty pracy ucznia Multiteka

4.4. Procesy beztlenowego 
uzyskiwania energii (s. 127–131)

Zadania 1–4 Animacje 
Przebieg i znaczenie fermentacji 
mleczanowej,
Oddychanie a fermentacja
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 Załącznik 1. Tabela dla każdego ucznia

Fermentacja mleczanowa Fermentacja alkoholowa

Substraty

Produkty

Przykłady organizmów, które ją 
przeprowadzają

Przeprowadzają ją bakterie mlekowe np. z rodzaju Lactobacillus.

Przeprowadzają ją drożdże i niektóre bakterie.

Ten typ fermentacji zachodzi w czerwonych krwinkach. 

W wyniku tej fermentacji powstaje mleczan.

Podczas tego typu fermentacji powstaje etanol i dwutlenek węgla. 

Ten typ fermentacji wykorzystuje się do spulchniania ciasta, przez co wzrasta jego objętość.

Dzięki tej fermentacji możliwa jest produkcja piwa i wina.

Dzięki tej fermentacji uzyskuje się kiszoną kapustę.

Fermentacja ta zachodzi w np. w nasionach o twardej łupinie.

Substratem do zajścia tego typu fermentacji jest glukoza.

W wyniku tej fermentacji powstają dwie cząsteczki ATP.

 Załącznik 2. Zdania do losowania 



