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Scenariusz zajęć 

Temat: Zielonym do góry – kiełkowanie nasion i wzrost siewek 

Przedmiot: biologia, poziom rozszerzony 

Grupa uczestników: uczniowie klasy II szkoły ponadpodstawowej 

Czas trwania zajęć: 45 min. 

Cel ogólny: poznanie przebiegu kiełkowania nasion, rodzajów kiełkowania oraz wpływu 

różnych czynników na spoczynek i kiełkowanie nasion 

Cele operacyjne: 

- w zakresie wiadomości uczeń:

• definiuje pojęcia: wzrost rośliny, rozwój rośliny, spoczynek względny, spoczynek

bezwzględny, kiełkowanie podziemne (hipogeiczne), kiełkowanie nadziemne

(epigeiczne)

• przedstawia etapy ontogenezy rośliny okrytozalążkowej

• charakteryzuje przebieg rozwoju zarodkowego rośliny

• określa warunki względnego i bezwzględnego spoczynku nasion

• analizuje przebieg kiełkowania nasion

• porównuje kiełkowanie podziemne z kiełkowaniem nadziemnym

• opisuje wpływ fitohormonów na spoczynek i kiełkowanie nasion

• przedstawia wpływ światła na kiełkowanie nasion

- w zakresie umiejętności uczeń:

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

dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne

• określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą
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• opracowuje, analizuje i interpretuje wyniki badań w oparciu o proste analizy 

statystyczne 

• odnosi się do wyników uzyskanych przez innych uczniów 

• ocenia poprawność uzyskanych procedur badawczych oraz formułuje wnioski 

• planuje proste doświadczenia mające na celu zbadanie wpływu wody, temperatury, 

tlenu, światła na kiełkowanie nasion 

Postawy i przekonania: 

• rozwija zainteresowania przyrodnicze 

• skutecznie komunikuje się z rówieśnikami i nauczycielem 

• aktywnie pracuje na zajęciach 

 Metody pracy: metoda problemowa 

Formy pracy: praca grupowa, zbiorowa.  

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, film dostępny pod adresem: https://www. 

youtube.com/watch?v=1-Z1etoGp0Q, 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 cyklu rozwojowego rośliny okrytonasiennej. 

Zapoznaje uczniów z etapami ontogenezy roślin, charakteryzuje przebieg rozwoju 

zarodkowego rośliny oraz określa warunki względnego i bezwzględnego spoczynku 

(prezentacja multimedialna). Analizuje przebieg kiełkowania i przedstawia film dostępny pod 

adresem: https://www. youtube.com/watch?v=1-Z1etoGp0Q, zwracając uwagę na rodzaje 

kiełkowania w zależności od gatunku rośliny. Nauczyciel pokazuje siewki fasoli i grochu w 

celu porównania kiełkowania podziemnego i nadziemnego. 

https://www.youtube.com/watch?v=1-Z1etoGp0Q
https://www.youtube.com/watch?v=1-Z1etoGp0Q
https://www.youtube.com/watch?v=1-Z1etoGp0Q
https://www.youtube.com/watch?v=1-Z1etoGp0Q
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Uczniowie słuchają nauczyciela, odpowiadają na pytania, zadają pytania, porównują 

kiełkowanie nadziemne i podziemne. 

Nauczyciel stawia problem – czy czynniki środowiska wpływają na kiełkowanie nasion?  

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, prosi o wyznaczenie lidera w każdej grupie, który będzie 

czuwał nad dokładnością i rzetelnością wykonania doświadczenia.  

Rozdaje uczniom karty pracy (załącznik 1), prosi o zapoznanie się z ich treścią. W trakcie 

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

uczniów, zadaje dodatkowe pytania , pozwalające zrozumieć badane zjawiska. 

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. Poszukują odpowiedzi na pytania  umieszczone w 

karcie pracy w podręczniku, dyskutują. Każda osoba w grupie musi dobrze zrozumieć 

zagadnienie, aby potem wytłumaczyć je osobom w innej grupie. 

• Faza podsumowująca (10 min.) 

Nauczyciel prosi uczniów z każdej grupy o przedstawienie wyników pracy. 

Uczniowie (liderzy lub wybrani przez nauczyciela) przedstawiają wyniki doświadczenia, 

dyskutują wyniki, porównując je z wynikami innych zespołów, przedstawiają wnioski. Jeśli 

wyniki różnią się znacznie w różnych grupach dyskutują nad możliwymi przyczynami różnic. 

Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy – Linia czasu życia roślin (załącznik 2) i prosi uczniów 

o uzupełnienie pierwszych dwóch etapów.  

Uczniowie uzupełniają kartę utrwalającą nowe pojęcia i terminy związane z tematem lekcji. 

Nauczyciel podsumowuje zajęcia, ocenia aktywność i zaangażowanie uczniów.  

Na zakończenie lekcji rozdaje uczniom skiełkowane nasiona grochu i kartę pracy z wyzwaniem 

(załącznik 3). 

 

 

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

 

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

Doświadczenie. Badanie wpływu różnych czynników na kiełkowanie nasion 

I. Problem badawczy  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

II. Hipoteza  

…………………………………………………………………………………………………

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

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

III. Materiał i sprzęt  

1. Nasiona lnu,  

2. 4 szalki Petriego,  

3. Szkło powiększające 

4.  20 ml 10% roztworu soli kuchennej 

5. 20 ml płynu do mycia naczyń (10x rozcieńczonego) 

6. 20 ml wody destylowanej 
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Rys. 1. Szalki, na których wyłożono na ligninie po 20 nasion lnu. 

IV. Przygotowanie zestawu doświadczalnego i realizacja doświadczenia  

(doświadczenie - pkt. 1-3 należy przygotować z uczniami dzień lub dwa dni wcześniej) 

1. Wyłóż przygotowane szalki ligniną, dokładnie je opisz (rys. 1). 

2. Do szalek wlej po 20 ml odpowiednich roztworów: do dwóch wodę destylowaną, 

10xrozcieńczony płyn do naczyń, 10% roztwór soli kuchennej 

3. Na szalkach umieść po 20 nasion lnu 

4. Po 24 (48) godz. policz skiełkowane nasiona. Sprawdź za pomocą szkła 

powiększającego, czy nie pominąłeś żadnego nasiona 

5. Wpisz wyniki do tabeli. 

6. Oblicz średnią liczbę skiełkowanych nasion. 

V. Wyniki  

Wariant 

doświadczenia 
H2O (220C) H2O (50C) 

Detergent 

(220C) 

10%NaCl 

(220C) 

1 
    

2 
    

3 
    

średnia 
    

H2O 

220C 

 

H2O 

 50C 

 

detergent 

220C 

 

10%NaCl 

220C 
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1. Określ, który wariant przeprowadzonego doświadczenia jest próbą badawczą, a który 

kontrolną.  

Próba kontrolna:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Próba badawcza: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Na podstawie uzyskanych wyników przygotuj wykres przedstawiający wpływ 

badanych czynników na kiełkowanie nasion. 
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VI. Analiza wyników  

Pytania:  

1. Wyjaśnij, jakie czynniki środowiska wpływają na kiełkowanie nasion? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Na podstawie wyników doświadczenia wymień, jakie czynniki środowiska w największym 

stopniu ograniczają kiełkowanie nasion lnu? Wyjaśnij dlaczego?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

VII. Wnioski  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 


