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Konspekt lekcji biologii
mgr Krystyna Karkuzewicz

Temat lekcji: Choroby genetyczne człowieka.
Hasło programowe: Znaczenie genetyki w medycynie, rolnictwie i hodowli.
Zakres treści: - Genetyczne podłoże chorób dziedzicznych,

- dziedziczenie cechy dominującej,
- dziedziczenie cechy recesywnej,
- dziedziczenie cech sprzężonych z płcią.
Choroby uwarunkowane mutacją.

Strategia: P

Czynności Kompetencje Uwagi
UczniaFaza

lekcji Docelowe
(cele nauczania) Pośrednie

Nauczyciela
Środki

dydaktyczne Metody
Formy

organizacyjne
klu-
czowe

przedmio-
towe

1 2 3 4 5 6 7 8
I

1. Uczeń potrafi
zdefiniować
mutacje, podać ich
rodzaje oraz
przyczyny
powstawania. (B)

-definiuje mutacje
-wymienia rodzaje
mutacji i
przyczyny ich
powstawania.

-czynności
organizacyjno-
porządkowe
-kontrola wiedzy
ucznia
„scharakteryzuj
podłoże genetyczne
zmienności
mutacyjnej”
-ocena jawna

Słowne Indywidualna I 1,2

II
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2. Uczeń potrafi
wymienić choroby
uwarunkowane
zmianą liczb
chromosomów
- Zespół Downa
- Zespół Turnera
- Zespół Klinefeltera

(A)
3. Uczeń potrafi
porównać
prawidłowy kariotyp
i określić rodzaj
schorzenia (C)

4. Uczeń potrafi
interpretować
zale ności na

- wymienia
choroby
uwarunkowane
zmianą liczby
chromosomów
- określa kariotypy
- charakteryzuje
objawy

- porównuje
prawidłowe
kariotypy z
patologicznymi

- uczeń
interpretuje
zale ności na

- kariotyp
Zespołu
Downa
(kserokopia
1)
- kariotyp
Zespołu
Turnera
(kserokopia
2)
- kariotyp
Zespołu
Klinefeltera
(kserokopia
3)
- foliogram 1
- foliogram 2

Słowne
(seminari
um)

Obserwa-
cyjne,
ćwiczeni-
owe

zbiorowa

Indywidualna i
grupowa

I, II,III

I, II,III

I, II,III

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4
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zależności na
podstawie wykresów

(D)

5. Uczeń potrafi
wymienić choroby
uwarunkowane
mutacją genową (A)
- Anemia sierpowata
- Fenyloketonuria
- Albinizm
- Hemofilia
- Daltonizm
- Dystrofia
mięśniowa
- Pląsawica
Hantingtona
- Choroba
Alzheimera

zależności na
podstawie
wykresu

- wymienia
choroby
uwarunkowane
mutacją genową
- charakteryzuje
przyczyny i
objawy

- foliogram 4
- foliogram 3

Obserwa-
cyjne,
ćwiczeni-
owe

Indywidualna i
grupowa

I, II,III 1,2,3,4
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6. Uczeń potrafi
interpretować
schematy (D)

7. Uczeń przejawia
zainteresowanie
problemem
zdrowotności
człowieka (E2)

8. Uczeń potrafi
wymienić choroby
uwarunkowane
zmianą struktury
chromosomów i
podać jej objawy
-Zespół ( cri du
chat)
kociego krzyku

- odszukuje na
mapie genomu
ludzkiego
lokalizacji genów
przykładowych
chorób

- wymienia
choroby
uwarunkowane
zmianą struktury
chromosomu

- mapa
ludzkiego
genomu
- kserokopia
4

Obserwa-
cyjne,
ćwiczeni-
owe

Słowne(s
eminariu
m)

Obserwa-
cyjne,
ćwiczeni-
owe

Indywidualna i
grupowa

Indywidualna i
grupowa

Indywidualna i
grupowa

I, II,III

I, II,III

I, II,III

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

III 9. Uczeń potrafi
wymienić
najczęściej
spotykane choroby
genetyczne, zna ich
podłoże i
mechanizmy

- Jakie poznaliśmy
choroby genetyczne
a) uwarunkowane
allelem recesywnym
b) uwarunkowane
allelem
dominującym

słowne indywidualna I 3
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dziedziczenia c) sprzężone z płcią
d) anenploidie

- ocena pracy
uczniów

- zadanie pracy
domowej „Na
podstawie
podręcznika i
literatury naukowej
zapoznaj się z
metodami
stosowanymi w
diagnostyce leczeniu
i zapobieganiu
chorobom
genetycznym

Spis środków dydaktycznych

I. Kserokopie
1) Kariotyp Zespołu Downa.
2) Kariotyp Zespołu Turnera.
3) Kariotyp Zespołu Klinefeltera.
4) Kserokopia mapy ludzkiego genomu.

II. Foliogramy
1) Częstość występowania zespołu Downa w zależności od wieku matki.
2) Wpływ wieku matki na częstość urodzenia dziecka z zespołem Downa.
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3) Drogi metaboliczne fenyloalaniny u człowieka.
4) Anemia sierpowata u ludzi.

III. Literatura
1) Wacław Gajewski „Genetyka ogólna i molekularna”.
2) Edmund Malinowski „Genetyka”.
3) „Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy” pod red. prof. dr. hab. Gerarda Drewy.
4) „Biologia” Zespół autorów: Wojciech Ciechowski, Wacław Gajewski, Grażyna Garbaczewska, Eligiusz

Nowakowski, Zofia Starck, Krystyna Skwarło-Sońta, Przemysław Trojan.
5) „Medyk” miesięcznik dla studentów.

IV. Legenda
Cele naucznia uwzględniono zgodnie z podziałem wg Niemierki 1975 i Cichego 1990 – zmienione.

Kompetencje ( MEN 1998 )

Kompetencje kluczowe
I. Planowanie, organizowaniei ocenianie własnego uczenia się.
II. Skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach.
III. Efektywne współdziałanie w zespole.
IV. Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
V. Posługiwanie się komputerem.

Kompetencje przedmiotowe z biologii
1. Gromadzenie, opracowywanie, interpretowanie i integrowanie wiedzy z różnych dziedzin,

koniecznej do wyjaśniania zjawisk i procesów biologicznych.
2. Prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz interpretowanie ich wyników.
3. Rozpoznawanie i określanie cech układówżywych, analizowanie związków między ich budową,

funkcjonowaniem iśrodowiskiemżycia, z uwzględnieniem rozwoju i ewolucji.
4. Postrzeganie organizmu człowieka jako integralnej części i kształtowanie zdrowego trybużycia.
5. Dostrzeganie i wartościowanie sposobów ingerencji człowieka wśrodowisko przyrodnicze oraz

projektowanie pożądanych zmian.


