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Scenariusz zajęć 

Temat: Niełatwo być zielonym 

Przedmiot: biologia, poziom rozszerzony 

Grupa uczestników: uczniowie klasy I szkoły ponadpodstawowej 

Czas trwania zajęć: 45 min. 

Cel ogólny: poznanie istoty procesu fazy jasnej fotosyntezy oraz lokalizacji i roli barwników 

fotosyntetycznych. 

Cele operacyjne: 

- w zakresie wiadomości uczeń:

• wyjaśnia znaczenie fotosyntezy dla organizmów żyjących na Ziemi

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

• wyjaśnia ogólne zasady przebiegu fotosyntezy

• wyjaśnia istotę procesu fazy jasnej fotosyntezy jako przekształcenie energii świetlnej

w energię wiązań chemicznych zawartych w ATP i NADPH

• opisuje barwniki fotosyntetycze i ich rolę w fazie jasnej fotosyntezy

- w zakresie umiejętności uczeń:

• potrafi zlokalizować miejsca zachodzenia fazy jasnej i ciemnej fotosyntezy

• omówienie barwników biorących udział w fotosyntezie

• analiza budowy cząsteczki chlorofilu

• analizuje budowę fotosystemów

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

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji Creative Commons
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• planuje proste doświadczenia mające na celu zbadanie wpływu barwy światła na 

efektywność 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 znaczenia fotosyntezy dla organizmów 

żyjących na Ziemi. Zapoznaje uczniów z etapami fotosyntezy roślin, wyjaśnia ogólne zasady 

przebiegu fotosyntezy oraz przedstawia lokalizację etapów fotosyntezy na różnych poziomach 

organizacyjnych (prezentacja multimedialna). Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy 

„Lokalizacja procesu fotosyntezy” (załącznik 1), prosi o ich 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 lokalizację etapów fotosyntezy na różnych poziomach organizacyjnych. 

Nauczyciel zapoznaje uczniów z opisem fotosyntezy u roślin - procesu zależnego od rodzaju 

barwników fotosyntetycznych i długości absorbowanych przez nie fal świetlnych o określonej 

długości. Przedstawia lokalizację barwników w roślinie,  omawia czym są fotosystemy i jaką 

funkcję pełni centrum aktywne (prezentacja multimedialna). Nauczyciel rozdaje uczniom karty 
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pracy „Barwniki roślinne i fotosystemy” (załącznik 2), prosi o ich 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 rodzaje barwników fotosyntetycznych, ich lokalizację oraz rolę w fazie jasnej 

fotosyntezy. 

Nauczyciel pokazuje roślinę o zielonych liściach i liściach fioletowych. Stawia problem – czy 

w fioletowych liściach również jest chlorofil?  

Rozdaje uczniom karty pracy (załącznik 3), prosi o zapoznanie się z ich treścią. W trakcie 

realizacji doświadczeń 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.  

Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy – Czy o fotosyntezie można pisać wiersze? (załącznik 

4) i prosi uczniów o znalezienie błędnych informacji w wierszu.  

Uczniowie czytają wiersz, po znalezieniu błędów wpisują prawdziwe informacje. 

Nauczyciel prosi ucznia (chętnego lub wybranego przez nauczyciela) o przeczytanie wiersza 

bez błędów. Podsumowuje zajęcia, ocenia aktywność i zaangażowanie uczniów.  

  

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

 

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

Lokalizacja procesu fotosyntezy u roślin 

 

1. Wymień organy, tkanki i organelle, w których przebiega fotosynteza u roślin. 

 

Element 

budowy 

Przykład 

Organy  

Tkanki  

Organelle  

 

2. Opisz rysunek ilustrujący budowę chloroplastu u roślin. Następnie podaj nazwy kolejnych 

faz fotosyntezy oraz określ, w której części chloroplastu przebiega każda z faz. 

 

Lp. Faza fotosyntezy Miejsce przebiegu fazy 

1.   

2.   

       Karta pracy z Nowa Era https://dlanauczyciela.pl/ 
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Załącznik 2. Karta pracy ucznia 

 

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

Barwniki fotosyntetyczne i fotosystemy 

 

1. W błonach tylakoidów roślin, protistów roślinopodobnych i cyjanobakterii (sinic) znajdują 

się barwniki, które pochłaniają światło. Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli brakujące 

informacje. 

Grupa 

barwników 

Przykłady Barwa absorbowanego 

światła 

Chlorofile chlorofil a (niebieskozielony) 

chlorofil b (żółtozielony) 

czerwone i pomarańczowe 

Karotenoidy   

 

2. Fotosystemem nazywamy kompleks cząsteczek barwników fotosyntetycznych, białek 

i  lipidów zlokalizowanych w wewnętrznej błonie chloroplastu, która tworzy tylakoidy.  

 

Uzupełnij zdania, korzystając z poniższych pojęć. 

pierwotny akceptor elektronów, chlorofil b, centrum reakcji fotochemicznej, 

fotosystem II (PS II), barwniki antenowe, chlorofil a, fotosystem I (PS I), syntaza ATP 

A. W skład każdego fotosystemu wchodzi ………………………………, a także 

…………………………………… zawierające kilkaset cząsteczek chlorofili i karotenoidów. 

B. W centrum reakcji fotochemicznej znajdują się dwie zmodyfikowane cząsteczki 

………………………… oraz ………………………… . 

C. Tylakoidy chloroplastów zawierają dwa odrębne fotosystemy: …………………………… 

o maksimum absorpcji przy 700 nm, oraz ………………………………, który wykazuje 

maksimum absorpcji przy 680 nm. 
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3. Przyporządkuj podane opisy funkcji (A–C) odpowiednim elementom budowy fotosystemu. 

 

 

 

A. Pochłanianie światła i przekazywanie energii wzbudzenia do centrum reakcji fotosystemu. 

B. Wychwytywanie elektronów wybitych z pary zmodyfikowanych cząsteczek chlorofilu a. 

C. Przyjmowanie energii wzbudzenia z cząsteczek barwników antenowych i oddawanie 

elektronów. 

 

Para cząsteczek chlorofilu a: ……………… 

Barwniki antenowe: ………………… 

Pierwotny akceptor elektronów: ……………… 

 

4. Częścią PS II jest usytuowany po wewnętrznej stronie błony tylakoidu duży kompleks 

enzymatyczny, który prowadzi fotolizę wody. Wymień produkty fotolizy wody. 

1. ………………………………  

2. ………………………………  

3. ……………………………… 
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5. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz literę P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub 

literę F, jeśli jest fałszywe. 

1. Cząsteczka chlorofilu składa się z pierścienia porfirynowego i fitolu. P F 

2. Centralne miejsce w pierścieniu porfirynowym zajmuje atom żelaza. P F 

3. Fitol jest alkoholem, którego cząsteczka tworzy długi łańcuch. P F 

4. Pierścień porfirynowy chlorofilu odpowiada za absorpcję światła. P F 

5. Fitol pełni funkcję kotwicy, która mocuje cząsteczkę chlorofilu w błonie 

tylakoidu. 

P F 

 

6. Za pochłanianie światła odpowiadają barwniki antenowe: chlorofile i karotenoidy, które 

są  częścią fotosystemu. Odpowiedz na poniższe pytania. 

a) Co to znaczy, że cząsteczki barwników fotosyntetycznych przechodzą ze stanu 

podstawowego w stan wzbudzony? 

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

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

b) W jaki sposób energia wzbudzenia zostanie przekazana na obecne w centrum reakcji 

fotosystemu cząsteczki chlorofilu a? 

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

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

c) Co się dzieje z elektronami, które zostają wybite z cząsteczek chlorofilu a leżących 

w  centrum reakcji fotosystemu? 

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

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

d) Skąd pochodzą elektrony wypełniające luki elektronowe, które pojawiły się w cząsteczkach 

chlorofilu a obecnego w centrum reakcji? 

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

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

Karta pracy z Nowa Era https://dlanauczyciela.pl/ 
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Załącznik 3. Karta pracy ucznia 

 

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

Doświadczenie. Rozdział i identyfikacja barwników fotosyntetycznych liści 

Barwniki fotosyntetyczne, zarówno chlorofile jak i karotenoidy, są związkami niepolarnymi, 

więc źle rozpuszczają się w wodzie, natomiast bardzo dobrze w rozpuszczalnikach takich, jak 

aceton, etanol czy chloroform. Do ekstrakcji barwników z liści w doświadczeniu najlepiej użyć 

mieszaniny etanol-aceton. Wyizolowane barwniki fotosyntetyczne można rozdzielić metodą 

chromatografii cienkowarstwowej adsorpcyjnej. 

I. Problem badawczy  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

II. Hipoteza  

…………………………………………………………………………………………………

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

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

III. Materiał i sprzęt  

1. zielone liście, np. bazylii i fioletowe (lub czerwone) liście, np. szczawika trójkątnego 

2. 1 mały, zakręcany słoiczek do odbarwiania liści 

3. ok. 5 ml mieszaniny etanol-aceton do odbarwiania liści  

4. łaźnia wodna o temperaturze 90-95
o
C 

5. 1 bibuła chromatograficzna 

6. 2 końcówki kapilarne do nakładania próbek 

7. zakręcona komora chromatograficzna z mieszaniną benzyna-aceton 10:1 
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IV. Przygotowanie zestawu doświadczalnego i realizacja doświadczenia  

1. Rozdrobnij po trzy liście. 

2. Rozdrobnione liście umieść na dnie słoiczka. Zalej minimalną objętością mieszaniny 

etanol-aceton tak, aby liście były lekko zakryte (około 3-5 ml, objętość zależy od 

powierzchni dna słoika). 

3. Umieść słoik w gorącej łaźni wodnej. Słoik możesz lekko zakryć pokrywką. Mieszaj 

zawartość słoika delikatnie nim kołysząc. Zlej zielony ekstrakt barwników do kubeczka 

i ostudź.  

4. UWAGA: Staraj się nie wdychać oparów ze słoika! Praca powinna być prowadzona 

pod wyciągiem lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

5. Ekstrakt barwników nakładaj przy pomocy końcówki kapilarnej na bibułę 

chromatograficzną. Pierwszą kroplę nałóż w odległości 1 cm od jej dolnej krawędzi. Po 

nałożeniu kropli odczekaj 5 sekund, dopóki kropla nie wyschnie, po czym dokładnie w 

to samo miejsce nakładaj kolejną kroplę. Nakładaj kolejne objętości kapilary tak, aby 

tworzący się na płytce ślad miał średnicę nie większą niż 5 mm. Naniesiony na bibułę 

materiał powinien mieć intensywnie zielony kolor. Pozostaw bibułę do dokładnego 

wyschnięcia. 

6. Do stojącej na stole komory chromatograficznej wstaw pionowo wysuszoną bibułę, 

zieloną kropką do dołu. Mieszanina chromatograficzna powinna sięgać poniżej 

poziomu naniesionych ekstraktów barwników. Ostrożnie zamknij komorę i pozostaw 

na stole. 

7. Prowadź chromatografię do momentu, gdy czoło rozpuszczalnika znajdzie się 0,5 cm 

przed górną krawędzią płytki. Wyjmij bibułę i wysusz. Bibułę można przechowywać w 

ciemności przez kilka dni.  
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V. Wyniki 

Narysuj schematycznie wyniki eksperymentu i zidentyfikuj rozdzielone barwniki. 

 
                WZORZEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Analiza wyników  

Pytania:  

1. Porównaj kolor chlorofilu a i chlorofilu b oraz karotenoidów, jak myślisz z czym 

związane są różnice w barwie poszczególnych związków? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Czy w ciemnoczerwonych liściach również jest chlorofil? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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3. Zaproponuj, jak mógłbyś zmodyfikować ten eksperyment/ to doświadczenie?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

VII. Wnioski  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik 4. Karta pracy ucznia 

 

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

Czy o fotosyntezie można pisać wiersze?  

Znajdź błędy w poniższym wierszu. Popraw błędne informacje na prawdziwe. 

 

Fotosynteza 

Raz promienie światła  biegły niczym oszalałe, 

lecz zostały przez zielone listeczki schwytane. 

 

W mitochondriach gdzie chlorofil -  gwałtem uwięzione, 

ze świetlnej - w chemiczną siłę nagle  zamienione. 

 

Siła lub energia,  która w ten sposób powstała,  

do fotosyntezy jakże  bardzo się przydała.  

Dzięki niej tlenek węgla (CO2) połączył się z wodą (H2O),  

w której sole mineralne (N,P,K) rozpuszczone brodzą. 

 

Po świetlnej, a potem zaraz po ciemniowej fazie,  

ruszyła produkcja  w liściach oparta na gazie (CO2).  

Powstawały: cukry (C6H12O6 - glukoza), białka, tłuszcze!  

To nie sen! 

Kominami -  przetchlinkami - wylatywał CO2! 

  

 

6H2O + 6O2 + hν (energia świetlna) → C6H12O6 + 6CO2   

z  6 cząsteczek wody + 6 cząsteczek. tlenu  

powstaje  1 cząsteczka cukru glukozy i 6 cząsteczek dwutlenku 

  

Tak energia, której źródło mieści się na Słońcu,  

wzrost roślinom zapewniła, ludziom i zwierzętom! 

 

    Dorota Grobelna 

http://eduwierszeipiosenki.blogspot.com 

 


