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 Cel ogólny:
Znajomość przemian metabolicznych w  komórce 
z uwzględnieniem funkcji ATP oraz umiejętność odróż-
niania szlaków metabolicznych od cykli metabolicznych.

 Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
• scharakteryzować procesy anaboliczne i kataboliczne,
• nazwać związek będący uniwersalnym nośnikiem ener-

gii w komórce,
• omówić budowę ATP,
• wymienić związki będące nośnikami elektronów,
• odróżniać reakcje utleniania od reakcji redukcji,
• porównać szlak metaboliczny z  cyklem metabolicz-

nym.

 Środki dydaktyczne
Animacja Anabolizm i katabolizm, podręcznik, rozsypan-
ka dla każdej grupy (załącznik 1), Karty pracy ucznia, 
animacja ATP, zdania do kosza i walizeczki dla każdej 
grupy (załącznik 2).

 Zastosowanie narzędzi ICT do realizacji 
lekcji 

Multiteka, tablica interaktywna, komputer, rzutnik.

 Formy pracy
Indywidualna, grupowa, zbiorowa.

 Metody pracy
Pogadanka, pokaz animacji, rozsypanka, wykład, praca 
z podręcznikiem, kosz i walizeczka.

 Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

1. Czynności organizacyjne

2. Metabolizm – pogadanka (5 min.)
Uczniowie wymieniają skojarzenia związane z poję-
ciem metabolizm, a następnie z pomocą nauczyciela 
wyjaśniają jego znaczenie.

Faza realizacyjna

1. Anabolizm, katabolizm – pokaz animacji, rozsypanka 
(10 min.)
Uczniowie dzielą się na czteroosobowe grupy.  
Nauczyciel wyświetla animację Anabolizm i katabo-
lizm, następnie uczniowie zapoznają się z  tekstem 
z podręcznika, który znajduje się na s. 108, i układa-
ją rozsypankę (załącznik 1). Nauczyciel sprawdza 
poprawność wykonania zadania przez uczniów. Po 
tym uczniowie wykonują zadanie 1 z  Kart pracy 
ucznia .

2. ATP – przenośnik energii – pogadanka, pokaz animacji 
(10 min.)
Uczniowie wymieniają elementy, z  których składa 
się nukleotyd. Nauczyciel omawia budowę, funkcję 
oraz przemiany ATP w komórce, następnie wyświe-
tla animację ATP. Uczniowie wykonują zadanie 2 
z Kart pracy ucznia .

3. Przenośniki elektronów – wykład (5 min.)
Nauczyciel omawia rolę i wymienia przykłady prze-
nośników elektronów. Uczniowie wykonują zadanie 3  
z Kart pracy ucznia .

4. Szlaki i cykle metaboliczne – praca z podręcznikiem, 
pogadanka (5 min.)
Uczniowie na podstawie ilustracji zamieszczonej 
w  podręczniku wskazują różnice miedzę szlakiem 
metabolicznym a cyklem metabolicznym. Uczniowie 
wykonują zadanie 4 z Kart pracy ucznia .

Faza podsumowująca

1. Utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcji – kosz 
i walizeczka (10 min.)
Uczniowie w grupach decydują, które zdania przy-
dzielą do kosza, a  które do walizeczki. Następnie  
odczytują swoje odpowiedzi na forum klasy. 
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4.1. Kierunki przemian metabolicznych 45 min

Na lekcji wykorzystasz:

Podręcznik Karty pracy ucznia Multiteka

4.1. Kierunki przemian metabolicznych  
(s. 108–111)

Zadania 1–4 Animacje  
Anabolizm i katabolizm  
ATP 



67Scenariusz lekcji

ANABOLIZM KATABOLIZM

Reakcje syntezy. Reakcje rozkładu.

Substraty są związkami prostymi. Substraty są związkami złożonymi.

Produkty są związkami złożonymi. Produkty są związkami prostymi.

Reakcja wymaga dostarczenia energii. Podczas procesu uwalnia się energia.

Synteza białek z aminokwasów. Oddychanie komórkowe.

Tworzenie glikogenu w komórkach wątroby. Rozkład cukrów, tłuszczów i białek.

ATP jest przenośnikiem elektronów podczas 
reakcji utleniania i redukcji.

ATP jest uniwersalnym nośnikiem energii.

ATP w cząsteczce zawiera adeninę, 
deoksyrybozę i trzy reszty fosforanowe(V).

ATP w cząsteczce zawiera zasadę azotową – 
adeninę, cukier – rybozę, a także trzy reszty 
fosforanowe(V).

ATP jest uniwersalnym nośnikiem energii, gdyż 
duża jej ilość jest zgromadzona w wiązaniach 
chemicznych, łączących cukier z zasadą 
azotową.

ATP jest uniwersalnym nośnikiem energii ze 
względu na obecność wysokoenergetycznych 
wiązań chemicznych pomiędzy resztami 
fosforanowymi(V).

Energia zmagazynowana w ATP uwalnia się po 
odłączeniu się cząsteczki adeniny.

Energia zmagazynowania w ATP uwalnia się  
po rozkładzie tego związku do ADP.

Duża ilość ATP powstaje podczas reakcji 
anabolicznych.

Duża ilość ATP powstaje podczas oddychania 
tlenowego.

Szlak metaboliczny to ciąg reakcji chemicznych, 
podczas których produkt końcowy jest 
substratem reakcji rozpoczynającej kolejny 
szlak.

W cyklu metabolicznym końcowy produkt 
procesu staje się substratem reakcji 
rozpoczynającej kolejny cykl.

 Załącznik 1. Rozsypanka dla każdej grupy

 Załącznik 2. Zdania do kosza i walizeczki







