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Konspekt lekcji (metodyczno-czynnościowy) 
 
 
 
Przedmiot: biologia    Klasa I Liceum Ogólnokształcącego Czas trwania: 45 minut 
Temat zajęć: Budowa nerki-praca z materiałem biologicznym 
Cel ogólny: Zapoznanie ucznia z budową narządu oraz ze specyfiką pracy z materiałem 
biologicznym. 
Cele operacyjne: 

a. poznawcze: uczeń nazywa elementy budujące nerkę, podaje podobieństwa w budowie 
nerki człowieka i świni. Uczeń opisuje sposób filtrowania krwi w nerce, wyjaśnia 
związek między budową nerki a pełnioną przez nią funkcją, opisuje kształt i ułożenie 
elementów anatomicznych nerki, zauważa możliwość przeszczepu między różnymi 
gatunkami, wyjaśnia podstawowe zasady obowiązujące podczas pracy z materiałem 
biologicznym  

b. psychomotoryczne: uczeń samodzielnie prowadzi obserwacje, dostrzega różnice w 
rozmieszczeniu opadowej krwi w nerce, ocenia zmiany chorobowe w nerce, szacuje 
wiek, poziom otłuszczenia zwierząt, rysuje uproszczony schemat budowy nerki. 
Uczeń przewiduje skutki niestosowania się do zasad pracy z materiałem 
biologicznym, przewiduje skutki nieracjonalnego odżywiania się na stan nerki, 
proponuje wykonanie innych obserwacji biologicznych na narządach zwierzęcych: 
serce, mózg.  

c. wychowawcze: uczeń wykazuje zainteresowanie anatomią zwierząt, współpracuje z 
partnerem przy wykonywaniu zadania, zachowuje się stosownie do sytuacji 
wynikającej z pracy z materiałem biologicznym. 

Metody nauczania: praktyczne: ćwiczenia polegające na analizie budowy nerki, pokaz ; 
podające: pogadanka, objaśnianie; problemowe: dyskusja 
Forma pracy: zbiorowa (pokaz, pogadanka, dyskusja), grupowa (prowadzenie obserwacji), 
jednostkowa (rysowanie schematu) 
Środki dydaktyczne: nerki wieprzowe, rękawice chirurgiczne, papierowe tacki, podręcznik 
 

Części lekcji  Czynności 
nauczyciela Czynności ucznia Środek 

dydaktyczny Czas 

Czynności 
organiza- 

cyjnoporządkowe  

Przywitanie, 
ustalenie listy osób 
nieobecnych, 
polecenia 
organizacyjne 

Uczniowie witają 
nauczyciela, 
wyjmują zeszyty, 
podręczniki, 
przybory 

 5 minut 

Wstępna Pytania 
przypominające 
wiadomości i 
umiejętności dot. 
budowy i funkcji 
nerki, zasad pracy  

Uczniowie 
zgłaszają się do 
odpowiedzi lub 
wyznacza ich 
nauczyciel  
uczniowie: 
-wymieniają 
elementy układu 
wydalniczego 
- wymieniają 
podstawową 

 
Tablice 
graficzne w 
podręczniku 
 

10minut 
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funkcję nerki 
- nazywają 
wskazane części 
nerki, określają ich 
funkcje  
 

Wprowadzenie do 
nowego tematu  

•  Postawienie 
pytania: jak 
zbudowana jest 
nerka świni? Czy 
różni się od nerki 
ludzkiej? Czy może 
to mieć zastosowanie 
w przeszczepach? 
•  Sformułowanie 
tematu, określenie 
celów lekcji  

Uczniowie próbują 
wyjaśniać, 
zgłaszają swoje 
propozycje, 
zapisują temat 
lekcji  

Tablica 
szkolna, 
kreda 

5 minut 

Część główna   • Uczniowie 
oglądają przybory 
rozdane w 
zestawach przez 
nauczyciela. 
• Uczniowie 
pracują w parach -
prowadzą 
obserwacje.  
• W miarę potrzeb 
uczniowie proszą 
nauczyciela o 
pomoc i 
wyjaśnienia.  
• Dzielą się swoimi 
spostrzeżeniami 
• Określają 
kształty, ułożenie i 
barwę komórek.  
• Podają inne 
spostrzeżenia.  
• Obserwują tablice 
graficzne.  
• Porównują 
rysunki 
schematyczne z 
widzianym przez 
nich narządem 
• Rysują schemat z 
uwzględnieniem 
kształtu i ułożenia, 
dokonują opisu 
• Określają funkcję 
najlepiej 
widocznych  części  

 
Narzędzia 
niezbędne do 
obserwacji 
Zeszyty 
uczniowskie 

15 minut 
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• Swobodne 
wypowiedzi nt. 
tego, co uczniowie 
wiedzą o budowie 
nerki  i funkcjach 
elementów jej 
budowy  

 Część końcowa • Pytania 
utrwalające:  
- Jaki kształt i barwę 
mają elementy 
budowy nerki?  
-Jaka jest funkcja 
poszczególnych 
elementów? 
-Jakie są możliwości 
wykorzystania 
podobieństwa nerki 
ludzkiej do nerki 
pochodzącej od 
świni. 
• Ocena pracy 
uczniów wyrażona 
odpowiednią notą w 
dzienniku. 
Uczniowie 
szczególnie aktywni, 
wykazujący się 
wiedzą wykraczającą 
oraz ci, którzy 
wykazali wyraźny 
postęp w jakimś 
słabszym obszarze 
swojego 
funkcjonowania 
otrzymują w nagrodę 
+ w dzienniku 
• Informacja nt. 
arkusza oceny lekcji 
i samooceny pracy 
uczniów  
• Zadanie pracy 
domowej, 
zakończenie zajęć 

• Odpowiadają 
chętni uczniowie 
lub uczniowie 
wskazani przez 
nauczyciela  
- zgodnie z 
możliwościami 
uczniów, a więc z 
uwzględnieniem 
poziomu wymagań  
 

 5 minut 

 
 
 
Literatura: 
Dla nauczyciela: „Histologia” W. Sawicki, „Anatomia zwierząt domowych” A. Akajewski  
Dla ucznia: Podręcznik: „Biologia 1” W. Lewiński i in. Wyd. Operon  


