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 Cel ogólny:
Znajomość budowy i właściwości enzymów oraz przebie-
gu reakcji enzymatycznej.

 Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować budowę enzymu,
• omówić właściwości enzymów,
• wyjaśnić mechanizm działania enzymów,
• omówić istotę katalizy enzymatycznej.

 Środki dydaktyczne
Arkusz szarego papieru z narysowaną mapą mentalną 
(załącznik 1) i  flamastry dla każdej grupy, podręcznik, 
Karty pracy ucznia, animacja Działanie enzymów, rozsy-
panka dla każdej grupy (załącznik 2).

 Zastosowanie narzędzi ICT do realizacji 
lekcji 

Multiteka, tablica interaktywna, komputer, rzutnik.

 Formy pracy
Indywidualna, grupowa, zbiorowa.

 Metody pracy
Pogadanka, praca z podręcznikiem, mapa mentalna,  
pokaz animacji, wykład, rozsypanka.

 Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

1. Czynności organizacyjne
Nauczyciel dzieli uczniów na czteroosobowe grupy, 
każdej z nich rozdaje arkusz szarego papieru z nary-
sowaną mapą mentalną (załącznik 1) i flamastry.

2. Enzymy – pogadanka (5 min.)
Nauczyciel, nawiązując do wiedzy uczniów z poprzed-
niej lekcji, omawia rolę enzymów w  przemianach  
metabolicznych.

Faza realizacyjna

1. Enzymy – praca z podręcznikiem, mapa mentalna  
(15 min.)
Uczniowie w  grupach – na podstawie informacji  
zawartych w podręczniku – uzupełniają mapę men-
talną na temat enzymów w formie rysunków, tekstów 
i  schematów. Chętne grupy prezentują po jednym  
zagadnieniu na forum klasy. Następnie uczniowie  
wykonują zadania 1 i 2 z Kart pracy ucznia. Nauczy-
ciel sprawdza poprawność wykonania zadań.

2. Mechanizm działania enzymów – pokaz animacji,  
wykład (10 min.)
Nauczyciel wyświetla animację Działanie enzymów 
i omawia przebieg katalizy enzymatycznej. Ucznio-
wie wykonują zadania 3 i  4 z  Kart pracy ucznia .  
Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadań.

3. Analiza doświadczenia – praca z podręcznikiem, poga-
danka (5 min.)
Uczniowie zapoznają się z  opisem doświadczenia, 
które znajduje się na s. 114 w podręczniku, i anali-
zują jego przebieg. Następnie z pomocą nauczyciela 
wykonują zadanie 5 z Kart pracy ucznia .

Faza podsumowująca

1. Utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcji – rozsy-
panka (5 min.)
Uczniowie w grupach układają rozsypankę (załącz-
nik 2), przyporządkowując podanym pojęciom odpo-
wiadające im opisy. Chętni uczniowie odczytują efek-
ty swojej pracy na forum klasy. 
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4.2. Budowa i działanie enzymów 45 min

Na lekcji wykorzystasz:

Podręcznik Karty pracy ucznia Multiteka

4.2. Budowa i działanie enzymów  
(s. 112–115)

Zadania 1–5 Animacja 
Działanie enzymów
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MECHANIZM DZIAŁANIA

WŁAŚCIWOŚCIBUDOWA

ENZYMY

 Załącznik 1. Mapa mentalna do narysowania na arkuszu szarego papieru

Enzym
Związek chemiczny (zwykle białko) 

przyspieszający przebieg reakcji chemicznej.

Centrum aktywne
Obszar enzymu, w którym łączy się  

on z cząsteczkami substratu.

Swoistość względem danego substratu
Właściwość enzymu, która polega na 

wiązaniu się enzymu wyłącznie z określonymi 
substratami.

Swoistość względem przeprowadzanej reakcji
Właściwość enzymu, która polega na 

uczestniczeniu enzymu tylko w określonym typie 
reakcji.

Niezużywanie się w przebiegu reakcji
Możliwość wielokrotnego wykorzystywania 

enzymu w reakcjach chemicznych.

Katalizator
Substancja przyspieszająca przebieg reakcji 

chemicznej poprzez obniżenie energii aktywacji.

Energia aktywacji
Energia niezbędna do zapoczątkowania reakcji 

chemicznej.

 Załącznik 2. Rozsypanka dla każdej grupy 




