
Temat lekcji: Istota procesu oddychania. 
 
Cel ogólny. 
Zapoznanie z istotą procesu oddychania. 
 
Cele szczegółowe: 
Kategoria A: 
� definiuje proces oddychania, 
� wymienia fazy oddychania, 
� podaje typy wymiany gazowej, 

Kategoria B: 
� wyjaśnia mechanizm wdechu i wydechu, 
� rozróżnia oddychanie zewnętrzne od wewnętrznego, 
� wyjaśnia na czym polega proces oddychania komórkowego, 

Kategoria C: 
� porównuje wykresy obrazujące skład powietrza wdychanego i wydychanego z płuc 
� pisze reakcję oddychania komórkowego, 

Kategoria D: 
� wykrywa obecność CO2 w wydychanym powietrzu 
� planuje doświadczenia świadczące o wydzielaniu się energii w procesie spalania 
� dokonuje pomiarów (1-obwód klatki piersiowej w czasie wdechu i wydechu, 2-ilości 

oddechów w czasie spoczynku i po wykonaniu 10 przysiadów w ciągu jednej minuty) 
i wyciąga wnioski. 

 
Metoda eksperyment laboratoryjny 
 
Forma nauczania: lekcja w klasie 
 
Forma pracy praca w grupach 
 
Tok lekcji 
A. Faza przygotowawcza 

1. Sprawy organizacyjno porządkowe: 
� wpisanie tematu lekcji do dziennika. 

2. Przypomnienie wiadomości na temat budowy układu oddechowego. 
B. Faza realizacyjna. 

1. Nauczyciel wyjaśnia, jak uczniowie mają pracować z kartą pracy. 
 
 

KKAARRTTAA  PPRRAACCYY  
Ćwiczenie 1 
Dokonaj analizy składu powietrza wdychanego i wydychanego. Wyciągnij wnioski. 

Składniki powietrza Powietrze wdychane Powietrze wydychane 
Tlen 21% 17% 
Dwutlenek węgla 0,03% 4% 
Azot i inne 78% 78% 

Wnioski.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 



Ćwiczenie 2 
Zapaloną świeczkę przykryj słoikiem. Przedstaw doświadczenie oraz jego wynik w postaci 
schematycznych rysunków. 
 
 
 
 
Wniosek:.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................... 
Ćwiczenie 3 
Przyjrzyj się rysunkom A, B, C. Zastanów się jaki związek istnieje między nimi.  
 
 
 
 
 
    
       A      B   C 
Wpisz brakujące określenia: benzyna, tlen, tłuszcze, cukry, stearyna, spalanie, energia. 

 A B C 
Paliwo, pokarm    
Gaz    
Wynik    
Nazwa procesu    

Ćwiczenie 4 
Uzupełnij zdania 
Proces utleniania zachodzi w ........................................... . W jego wyniku wyzwala się 
...................... , potrzebna do: 
 a) poruszania się –energia   ........................................ 
 b) utrzymania stałej temperatury ciała –energia ...................................... 
 c) przewodzenia bodźców –energia ................................................. 
Ćwiczenie 5 
Przeprowadź analizę schematu wymiany gazowej, a następnie uzupełnij poniższe zdania 
    
 
 
    
 
 
  komórka 
 
 pęcherzyk  
 płucny 
 
 
Wymiana gazowa .................................. odbywa się między ..............................  ...................... 
a ............... 
 



Wymiana gazowa ............................... odbywa się między ......................................... a 
............................... 
Ćwiczenie 6 
Wyjaśnij co dzieje się z tlenem, który dostaje się do komórek ciała w wyniku wewnętrznej 
wymiany gazowej. 
.......................................................................................................................................................
................ 
.......................................................................................................................................................
................ 
Ćwiczenie 7 
Pomiar obwodu klatki piersiowej przy wdechu i wydechu. 
Zmierz obwód klatki piersiowej  na wysokości pach podczas głębokiego wdechu i wydechu. 
Wyniki zanotuj w tabeli. 

Badana osoba Wdech  Wydech  Różnica długości 
obwodów 

1. ..................................    
2....................................    
3....................................    
4. ..................................    

Spostrzeżenia:  
.......................................................................................................................................................
................ 
.......................................................................................................................................................
................ 
Wniosek:.......................................................................................................................................
................. 
.......................................................................................................................................................
................ 
 
Ćwiczenie 8 
Analiza sprawności układu oddechowego. 
Policz liczbę oddechów osoby badanej w ciągu 1 minuty w czasie spoczynku i po wykonaniu 
10 przysiadów. Wyniki zanotuj w tabeli. 

Osoby badane Liczba oddechów 
w ciągu minuty 1 2 3 4 
Podczas 
spoczynku 

    

Po wykonaniu 
przysiadów 

    

Spostrzeżenia:  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Wniosek:.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 



C. Faza podsumowująca: 
1. Omówienie wypełnionych kart pracy. 
2. Podsumowanie lekcji 
3. Zadanie pracy domowej. 
 

 
Praca domowa 

1. Na podstawie wykonanych ćwiczeń napisz jakie czynniki wpływają na prawidłowe 
funkcjonowanie Twojego układu oddechowego. 

2. Przygotuj materiały na temat wpływu nikotyny na organizm człowieka. 


