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Nauczyciel: dr Monika Kowal

Temat:  Regulacja aktywności enzymów – lekcja online

Cel ogólny: Znajomość wpływu wybranych czynników fizykochemicznych na aktywność 

enzymów.

Cele operacyjne:

Uczeń potrafi:

•zdefiniować pojęcia aktywator, inhibitor, ujemne sprzężenie zwrotne,

•scharakteryzować sposób działania aktywatorów i inhibitorów na aktywność metaboliczną 

enzymów,

•omówić wpływ czynników fizykochemicznych na aktywność metaboliczną enzymów,

•scharakteryzować wpływ wybranych leków i trucizn na funkcjonowanie organizmów.

Metody pracy:

•pogadanka;

•burza mózgów;

•dyskusja;

•pokaz multimedialny;

•praca z podręcznikiem i Kartą pracy ucznia.

Materiały i środki dydaktyczne:

•Multiteka Biologia na czasie Nowej Ery (animacje: „Inhibicja i jej rodzaje”, „Wpływ stężenia 

substratu na przebieg reakcji enzymatycznej” oraz filmy: „Wpływ temperatury na aktywność 

enzymów”, „Wpływ pH na aktywność katalazy”);

•prezentacja multimedialna  nt. regulacji aktywności enzymów;

•laptop;

•podręcznik;

•Karty pracy ucznia.



Formy pracy:

•lekcja online z wykorzystaniem aplikacji Google Meet;

•praca indywidualna;

Zastosowanie narzędzi ICT do realizacji lekcji:

•Multiteka Biologia na czasie Nowej Ery;

•komputer.

Przebieg lekcji:

Część wprowadzająca:

1. Sprawdzenie obecności.

2. Sprawdzenie pracy domowej.

3. Przypomnienie wiadomości z ostatnich 3 lekcji - nauczyciel ocenia wypowiedzi uczniów.

4. Pogadanka na temat budowy i właściwości enzymów – uczniowie definiują enzym i 

wskazują na dużą specyficzność enzymów względem substratów.

Część właściwa:

1. Aktywacja i inhibicja enzymów - nauczyciel udostępnia uczniom z poziomu pulpitu 

prezentację multimedialną z definicjami aktywatora i inhibitora enzymów. Omawia ich 

funkcje i podaje przykłady. Udostępnia uczniom animację z Multiteki „Inhibicja i jej rodzaje”. 

Następnie omawia regulację szlaków metabolicznych poprzez ujemne sprzężenie zwrotne. 

Uczniowie wykonują zadania 1–3 z Kart pracy ucznia.

2. Wpływ czynników fizykochemicznych na działanie enzymów  – nauczyciel prosi uczniów o 

wskazanie czynników wpływających na działanie enzymów (burza mózgów), następnie 

wspólnie wybierają czynniki istotne z punktu widzenia aktywności enzymów. Nauczyciel 

udostępnia uczniom z poziomu pulpitu prezentację multimedialną z czynnikami 

fizykochemicznymi wpływającymi na działanie enzymów, następnie udostępnia z Multiteki 

filmy z demonstracjami doświadczeń biologicznych: „Wpływ temperatury na aktywność 

enzymów”, „Wpływ pH na aktywność katalazy” i animację „Wpływ stężenia substratu na 

przebieg reakcji enzymatycznej”. Nauczyciel komentuje obserwacje i wnioski z doświadczeń 

pokazanych w filmach i animacji. Uczniowie wykonują zadanie 4 z Kart pracy ucznia.

3. Dyskusja na temat znaczenia inhibitorów enzymów w walce z bólem i chorobami - 

uczniowie czytają tekst z podręcznika dotyczący leków i trucizn, po czym dyskutują na temat 



roli substancji wykorzystywanych do zwalczania bólu, obniżania gorączki czy leczenia infekcji 

bakteryjnych.

Część podsumowująca:

1. Podsumowanie zagadnień poruszanych na lekcji - nauczyciel zadaje uczniom pytania 

kontrolne, czuwa nad ich odpowiedziami i wyjaśnia ewentualne wątpliwości.

2. Zadanie pracy domowej - zadanie 5 z Kart pracy ucznia.
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