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Temat:  Znaczenie mitozy, mejozy i apoptozy – lekcja online

Cel ogólny: Znajomość procesów mitozy, mejozy i apoptozy oraz ich znaczenia w 
funkcjonowaniu organizmów.

Cele operacyjne:

Uczeń potrafi:

zdefiniować pojęcia mitoza, mejoza, apoptoza;

porównać procesy: mitozę z mejozą;

podać przykłady komórek, które powstają na drodze mitozy i mejozy;

określić znaczenie mitozy i mejozy w życiu człowieka;

zanalizować przebieg apoptozy. 

Metody pracy: 

pogadanka; 

dyskusja:

pokaz multimedialny; 

praca z podręcznikiem i Kartą pracy ucznia.

Materiały i środki dydaktyczne: 

Multiteka Biologia na czasie Nowej Ery (animacje: ,Mitoza przebieg i znaczenie”, „Mejoza 
przebieg i znaczenie”, „Apoptoza”).



prezentacja multimedialna  nt. znaczenia mitozy, mejozy i apoptozy

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 sensu zachodzenia cyklu komórkowego; uczniowie uzasadniają 
konieczność powstawania nowych komórek, ich starzenia się i obumierania.

Część właściwa:

1. Przebieg mitozy i mejozy - nauczyciel udostępnia uczniom z poziomu pulpitu prezentację 
multimedialną z definicjami i schematami przebiegu mitozy i mejozy. Następnie udostępnia 
uczniom animacje z Multiteki „Mitoza przebieg i znaczenie”. „Mejoza przebieg i znaczenie”.

2. Porównanie mitozy i mejozy – uczniowie wykonują zadania nr 1 i 2 z Kart pracy ucznia 
dotyczące  przebiegu i znaczenia podziałów jąder komórkowych.

3. Dyskusja na temat znaczenia mitozy i mejozy w życiu organizmów. Następnie uczniowie 
wykonują zadania 3 i 4 z Kart pracy ucznia. 



4. Programowana śmierć komórki – nauczyciel udostępnia animację „Apoptoza”. Po jej 
obejrzeniu chętny uczeń określa cel apoptozy, następny zaś omawia jej przebieg. Uczniowie z
pomocą nauczyciela formułują definicję apoptozy, zapisują ją w zeszycie i wykonują zadanie 
6 z Kart pracy ucznia. 

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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