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Scenariusz zajęć 

Temat: Jak rośliny wytwarzają cukry? 

Przedmiot: biologia, poziom rozszerzony 

Grupa uczestników: uczniowie klasy I szkoły ponadpodstawowej 

Czas trwania zajęć: 45 min. 

Cel ogólny: poznanie przebiegu fazy ciemnej fotosyntezy 

Cele operacyjne: 

- w zakresie wiadomości uczeń:

• rozumie istotę fotosyntezy jako reakcji autotroficznej składającej się z dwóch faz

• wyjaśnia ogólne zasady przebiegu fotosyntezy

• rozumie istotę procesu fazy jasnej fotosyntezy jako przekształcenie energii świetlnej w

energię wiązań chemicznych zawartych w ATP i NADPH, umożliwiających

zachodzenie ciemnej fazy fotosyntezy

• wyjaśnia istotę procesu fazy ciemnej fotosyntezy

• wyjaśnia znaczenie fotosyntezy dla organizmów żyjących na Ziemi

- w zakresie umiejętności uczeń:

• potrafi zlokalizować miejsca zachodzenia fazy jasnej i ciemnej fotosyntezy

• opisuje na schemacie przebieg fazy zależnej i fazy niezależnej od światła fotosyntezy

• dostrzega różnice między fazą jasną i ciemną fotosyntezy

• ilustruje za pomocą schematu cyklu Calvina fazę ciemną fotosyntezy

• określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz

dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne

• opracowuje, analizuje i interpretuje wyniki badań

• ocenia poprawność uzyskanych procedur badawczych oraz formułuje wnioski
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• planuje proste doświadczenia mające na celu zbadanie wpływu światła i dwutlenku 

węgla na wytwarzanie skrobi asymilacyjnej podczas fotosyntezy 

Postawy i przekonania: 

• rozwija zainteresowania przyrodnicze 

• skutecznie komunikuje się z rówieśnikami i nauczycielem 

• aktywnie pracuje na zajęciach 

Metody pracy: metoda problemowa, pogadanka, wykład 

Formy pracy: praca indywidualna, zbiorowa.  

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, sprzęt laboratoryjny (opis w kartach pracy 

ucznia), materiał badawczy, karty pracy dla każdego ucznia, podręcznik 

Przebieg lekcji: 

• Faza wprowadzająca (5 min.) 

o przywitanie uczniów 

o czynności organizacyjno-porządkowe 

o podanie tematu i celów zajęć 

• Faza realizacyjna (30 min.) 

Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od przypomnienia ogólnych zasad przebiegu fotosyntezy, 

lokalizacji etapów fotosyntezy w chloroplastach oraz istoty procesu fazy zależnej od światła. 

Wprowadza uczniów do tematyki fazy ciemnej fotosyntezy zapoznając uczniów ze 

schematem cyklu Calvina. Nauczyciel przedstawia opis ciemnej fazy fotosyntezy jak cykl 

reakcji chemicznych, w wyniku których powstają cząsteczki cukrów i wskazuje kolejne etapy 

cyklu Calvina: karboksylacji, redukcji i regeneracji (prezentacja multimedialna). Nauczyciel 

rozdaje uczniom karty pracy „Cykl Calvina – fazafotosyntezy niezależna od światła” 

(załącznik 1), prosi o uzupełnienie. Nadzoruje pracę uczniów, służy pomocą, odpowiada na 

pytania uczniów, zadaje dodatkowe pytania, pozwalające zrozumieć badane zjawiska 

Uczniowie słuchają nauczyciela, zadają pytania, odpowiadają na pytania, uzupełniają karty 

pracy, poznają etapy cyklu Calvina i z pomocą nauczyciela wyjaśniają istotę fazy ciemnej 

fototosyntezy. 
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Nauczycielprosi uczniów o zaplanowanie doświadczenia mającego na celu zbadanie czy w 

liściach powstaje skrobia asymilacyjna (burza mózgów). Zadaje dodatkowe pytania, 

odpowiada na pytania uczniów. 

Uczniowie planują doświadczenie, odpowiadają na pytania, ustalają jaki wykorzystają 

materiał badawczy, sprzęt laboratoryjny i jakie odczynniki. Ustalają przebieg kolejne etapy 

pozwalające na realizację doświadczenia. 

Nauczyciel pokazuje roślinę (fasolę, pelargonię), która ma zakryte folią aluminiową niektóre 

fragmenty liści. Stawia problem – czy światło jest potrzebne do wytworzenia cukrów/skrobi 

asymilacyjnej w liściach fasoli/pelargonii?  

Rozdaje uczniom karty pracy (załącznik 2), prosi o zapoznanie się z ich treścią. W trakcie 

realizacji doświadczenia nadzoruje pracę uczniów, służy pomocą, odpowiada na pytania 

uczniów. Czuwa nad dokładnością i rzetelnością wykonania doświadczenia. 

Uczniowie zapoznają się z kartą pracy, zadają dodatkowe pytania dotyczące przygotowania 

doświadczenia. Przygotowują i realizują doświadczenie wykorzystując kartę pracy. Zapisują 

wyniki i je analizują, wyciągają wnioski.  

Faza podsumowująca (10 min.) 

Nauczyciel prosi uczniów o przedstawienie wyników pracy. 

Uczniowie (wybrani przez nauczyciela) przedstawiają wyniki doświadczenia, dyskutują 

wyniki, przedstawiają wnioski. 

Nauczycielpodsumowuje zajęcia, ocenia aktywność i zaangażowanie uczniów. 

 

Opracowała: Bożena Kozłowska-Szerenos 
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Załącznik 1. Karta pracy ucznia 

 

Imię i nazwisko ………………………………..                               Data …………………….. 

 

Cykl Calvina – faza fotosyntezy niezależna od światła 

Schemat przedstawia fazę fotosyntezy niezależną od światła – cykl Calvina.Uzupełnij opis 

schematu wpisując w puste prostokąty nazwy etapów cyklu Calvina  
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Podaj te substraty cyklu Calvina, które są produktami fazy fotosyntezy zależnej od światła. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Określ na podstawie schematu, ile cząsteczek CO2 musi zostać przyłączonych do rybulozo-

1,5-bisfosforanu, aby powstała jedna cząsteczka glukozy. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Czy faza ciemna fotosyntezy może zachodzić w nocy? Odpowiedź uzasadnij. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

Załącznik 2. Karta pracy ucznia 

 

Imię i nazwisko ………………………………..                               Data …………………….. 

Doświadczenie. Wykrywanie skrobi asymilacyjnej w liściach fasoli 

poddanych działaniu światła 

 

I. Problem badawczy  

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

II. Hipoteza  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

III. Materiał i sprzęt  

1. Doniczka z fasolą/pelargonią 

2. 2 szalki Petriego 

3. 2 zlewki 

4. Płyn Lugola 

5. Źródło światła 

IV. Przygotowanie zestawu doświadczalnego i realizacja doświadczenia  

1. Wstaw doniczkę z rośliną na dwa dni do ciemnego pomieszczenia. 

2. Po upływie wyznaczonego czasu jeden z liści osłoń folią aluminiową. 

3. Postaw rośliny na silnym świetle. 

4. Po upływie około trzech godzin zdejmij folię, odetnij liście, które były okryte folią i 

 nieokryte. 

5. Oba rodzaje liści włóż do oddzielnych zlewek i zalej wrzątkiem. 
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6. Następnie przełóż je do zlewek z etanolem. Gotuj zawartość zlewek aż do całkowitego 

odbarwienia się liści. 

7. Przenieś liście na szalki Petriego i zalej na kilka minut płynem Lugola (J + KJ ). 

V. Wyniki obserwacji 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Określ, który wariant przeprowadzonego doświadczenia jest próbą badawczą, a który 

kontrolną  

Próba kontrolna:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

Próba badawcza: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  
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VI. Analiza wyników  

Pytania:  

1.Wyjaśnij, dlaczego liście zakryte folią nie zabarwiły się? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Czy skrobia asymilacyjna zostanie wytworzona w liściach fasoli, jeżeli spodnią część liścia 

posmarujemy tłustą substancją? Odpowiedź uzasadnij. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

VII. Wnioski  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 




