
Temat lekcji: Procesy beztlenowego uzyskiwania energii. 

Cel ogólny  

Poznanie substratów, produktów i znaczenia fermentacji oraz jej rodzajów. Umiejętność porównania 

przebiegu fermentacji mleczanowej z oddychaniem komórkowym. 

Cele operacyjne  

Uczeń potrafi:  

 omówić przebieg fermentacji mleczanowej,  

 porównać przebieg oddychania tlenowego i fermentacji mleczanowej oraz podać  bilans 

energetyczny obu procesów,  

 odróżnić fermentację mleczanowa od alkoholowej,  

 omówić zastosowanie i znaczenie fermentacji alkoholowej i mlekowej.  

Środki dydaktyczne  

Karty pracy ucznia, podręcznik,  film Fermentacja, animacja Przebieg i znaczenie fermentacji 

mleczanowej, Fermentacja alkoholowa, doświadczenie Fermentacja alkoholowa,  animacja 

Oddychanie a fermentacja, gra dydaktyczna – zadania do losowania. 

Zastosowanie narzędzi ICT/TIK do realizacji lekcji  

Multiteka Nowej Ery, strony internetowe 

http://www.biologianaukaozyciu.pl/2017/07/biotechnologia-temat-1-o-fermentacji.html, 

https://epodreczniki.pl/a/film-samouczek/D5gREBIb, komputer.  

Formy pracy  

Indywidualna, zbiorowa.  

Metody pracy   

Pogadanka z elementami wykładu, wykład, pokaz animacji, praca z podręcznikiem.  

Przebieg lekcji 

Faza wprowadzająca  

1. Czynności organizacyjne.  

2. Oddychanie tlenowe a fermentacja – pogadanka. Uczniowie wskazują glówna różnicę między 

oddychaniem tlenowym a fermentacją. Nauczyciel wyjaśnia na czym polega fermentacja. 

Faza realizacyjna  

1. Fermentacja –  wykład. Nauczyciel omawia istotę procesu fermentacji oraz prezentuje film 

Fermentacja. Następnie omawia przebieg fermentacji mleczanowej, wskazuje substraty 

i produkty reakcji. Wyświetla animacje Przebieg i znaczenie fermentacji mleczanowej. 

Następnie omawia przebieg fermentacji alkoholowej, wskazując substraty i produkty. 

Wyświetla film Fermentacja alkoholowa. Uczniowie wykonują zadanie 1 z Kart pracy ucznia. 

Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania. 

2. Fermentacja mleczanowa. Uczniowie na podstawie podręcznika omawiają przebieg 

fermentacji mleczanowej, po czym wykonują zadanie 2 z Kart pracy ucznia. Nauczyciel 

sprawdza poprawność wykonania zadania 

3. Fermentacja  alkoholowa – doświadczenie. Nauczyciel prezentuje nagranie obrazujące 

przebieg doświadczenia fermentacji alkoholowej.  

4. Fermentacja mleczanowa a oddychanie tlenowe – pokaz animacji, pogadanka. Nauczyciel 

wyświetla animację Oddychanie a fermentacja. Uczniowie wskazują na różnicę i 
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podobieństwa między fermentacją mleczanową a oddychaniem tlenowym. Uczniowie 

dyskutują nad znaczeniem fermentacji dla człowieka. Nauczyciel wskazuje na różnicę w 

wydajności energetycznej obu procesów. Uczniowie wykonują zadania 3 i 4 z Kart pracy 

ucznia. 

Faza podsumowująca  

Utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcji – gra dydaktyczna. Chętni uczniowie losują zadania z 

kartek i odpowiadają. Pozostali uczniowie oceniają poprawność odpowiedzi kolegów.  

Marzena Kowalczyk-Raczek 

 



 

 

 



 

 

 


