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Mirosiawa Drazniuk

Jak przygotowuje uczniow
do rozwicfzywania zadan WW
z genefyki w klasie IV Liceum
Ogolnoksztafcqcego?

A Ksztallownnie i iilnvalnnie pojee z genelyki ze szczegolnym
uwzglydnienicm molekularnych podstaw dzied/iczenia.
Czcrpanie ze wzordw enropejskich i aincrykariskich szkol srednicli.

B Poziom stresu podczas lozwijjzywania zadan WW
Zadania W'W a inolywacja do nauki. Ankiela
Zadania WAV \v opitiii uczniow.

A. Lokcjn owiczcniowa, ktdrcj celcni jest uksztaltowniiic lnh (i) utrwalcnie pojc^o i przvgo-
towanie uczniow do rozwiijzywania zadan WAV

Pndslawq cwiczeri jest praca w grupach rownym lul > rdznyni fromcm (zmiennie, zaleznie od po-
trzeb). Iniiyin waznym ezynnikiem wplywajqcym na efeklywnose pracy uczniow jest posiadanie przez nicli
wlasnych (indywidualnycli) lul) grupowyeh kart cwiezeii, tekstow pomocniezyeh, rysunkdw,pakictow za-
dan, kart odpowicdzi.

0 umiejytnosci rozwiqzywania testow WW dccyduje osobisto doswiadezenie ueznia, jego bezposredni
kontakl z syluaejq zadaniowjj (J. Oehendiiszko). Zadanirm naiic/yciela jest wiec mzwijanie samodzielnosci
ucznimv, tworzenie syliiacji problemowych, timozliwieuie uezniowi sanioksztaleenia isainokontmli oraz twcir-
czego myslenia. Nalezy ucickac od tradycyjnych metod nauezania celeni wykreowania postawy badawczej
ueznia. Wazna jest nie tylko kontmla wiadomosci i umicjytnosci ueznia, ale przede wszystkim sainokontrola
ueznia za pnmocq up. testow WAV.

Ciekawe i godne polecenia, alt' raezej dla uczniow o wyzs/ym poziomie wiedzv.sq tzw. testy iikrylych
hleddw. czyli zalmwa w oslmznosc wzorem atnerykariskicli szkol srcdnicli. Wograniczonyin c/.asie uezniowie
wykrywajq w tescic zaszyfrowanc blydy w postaci znieksztalconycli nazw, opuszczonydi liter w slowaeh it|).
Waznvni aspekteni jest przedyskutowanie i wyjasnienic na forum wykrytych blydow.

Ksztaltowanie pojyc w rzasie takieli cwiezeii powinno siy odbywac od konkrotvzarji. doswiadezonia
i sprawdzania,czyli nie od teoretyeznego iiogdlmcnia. Ltrwalanie pojyc nalomiasl me powinno siy odbvwae
pr/.ez kolejne powlarzanie lekeji, lecz przez wielokrotne pordwnywanie pojyc w coraz to nowym ujyciii i zesla-
wieniu logiczuym.

Kolcjnq zasadq tvcli lekeji jest dyskusja i pozwolenie uezniowi na rozne drogi mzmnowania. Wspolnn
praca w grupadi, sporziylzanic plakatdw, Z(\stawdw pytan i odpowicdzi, wzajemne przepytywanie. ele-
ment y konkursu. aklywnose ruehowa ueznia sprzyjajq zapamiylaniu (rysowanie. sporzqdzanic tabek'k.
noliitki, wykresy).
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Zad. 1 — Slawianie pylan — praca w gmpadi rdwnym fn)iil( *m
— Uezniowie nirzymujjj tokst nanknwy. popularnonaukowy luh tckst / rdznydi podiycznikdw uczniowskidi

np. Nalepa — (a*netyka.Lcwiriski — (icnrtyka.Cajcwski — Ccnctyka,Jcrzmanowski — Piologia kl. IV
Przcczytaj nwaznio tckst.
() co mozcsz zapytac?

Zad. 2 — Wlasnv slowniczck poj^c — rnznyni frontcm
Z tckst.ii ( patrz zad 1 ) wybicrz wazno pnjocia.
IMai dofimojo pojyc.
Dopasiij dolinirj^* do pnjocia.
Skonsimowanic slowniczka po|rc gonotycznych.

— Zospdl I
— Zospdl II
— Final

Zad. 3 — Sporzadzonio wIasnego Icshi — idznvm fronlcni

Na podstnwic ickstu zrodaguj kilka zarlan z luk.'j —
knnslmkcja kail odpowicdzi i pylan dla inncgo zospoln. — Zcspdl I
Uozwkjzanic zadaii z lukq. — Zcspdl II
Final
Pordwnvwanic kart odpowicdzi.
Formulowanio dystraktordw zc zlydi odpowicdzi w lukach.
Przoksztalconio zarlan z Juki} w zadania WAX .
Twor/onic przcz ucznidw pakiolu zadan WAX

Przykladowc zadania
1. Organizmv stj zbiidowanc gldwnic zo zwiijzkow organicznych. Jcdnak tylko dwa mdzajc tvcli zwitjzkdw

wyst^piijt } n wszystkich istol. kjcznic z wirnsami. XXYmion tc zwujzki:
a) Id

2. Zwiijzki organiezno stj z reguly hiopolimcraini.
Piopolimcry s;j In

3. Podjcdnostkami. czyli inononicrami hudnjqcymi hialka. si\
a hudujjjcynii kwasy nuklcinowc s;j

-t. Picrwiaslki hiogenno hndnjijcc ws/yslkio zwitjzki organiezno In:

a) Ii) c)

XX hialkadi i kwasadi imkleinowydi oprdcz pimviastkow biogcnnycli wystypujq ponadlo innc picrwiaslki,
takic jak:

a) <0Id
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(). W yl >i<Tz oznaezenia cyfmwr wia/ania prplydnwejia. \vyst <;punctilio mi^dzy dwoma kolrjnymi
\v lanciiL'hu prptydowym.

I raiiinent lancucha bialkow cgo z cyl'mwymi oznaczcniami wyhranych wkjzari chcmicznych:

R O R2 O R3 O O

H?N — C — C — N — C — C — N — C — C — N — C— C — N

H H H H H H H H

1 2 3 4

C — COOH

H

7. Lzuprlnij panizszy ickst pudanymi na/wami hialrk: f'ihrynogni,"Inbuliny, hnnnglohina. kalaurn. kivaiv-
na, alhuminy — zaslasuj adpawirdni;} larmr <rramalvczna.

Ibdslairoti'vm bialkic/n nadajqcym clashrz / iosc skorzc vzlowieka jest
natomiast stanotciq Iniduhr mlo.soir i puznokei. ( hromoprolcidcin jest liiafka
o.socza pc/iilq mine fi /nktye: Bivrzv udzial tr krzcpnqriu knn\ ocl zuirarlosci

zalcz ) •ci.snicnic o.stnoh cznc osoezn. a stanouiq przcciircidla.

8. Pa dnkladiK'j analizir schemata zamieszcznne^n \v zdaniu uzupclnij ponizsze zdanie:
II zrost ztricrzqt irielokonid / koirvch zac/iodzi dzicki
Aalomidsl ic/i kn/norki rozrndczv, czy/i powstajq na drodze

j\a rysunkii przcdslawiana schema! hadowy pewnej makmczastcezki:

S7 V S7 V S7
GA U C C3A

lIzupclnij pndpnnkiy:
a) jest la makraczastec/.ka o na/.wic
h) pnjednnslkami. czyli badajijcYini czi}steczki zwiijzku, pakazanr^n na

rysnnka sij

c) na rysimku nznaezono:

litcrami :A: U: ( ): ( 1:
cyframi rzyniskiini: I.: II.:

pndaj iiazwc;|-f II + \ (alliu LJ alba ( alba e)
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10. Na podstawie ponizszego schemata odpowiedz na pylunia i xvykonaj polccenia.

promofor operator

gen regulator

z

\/
/\

geny strukturalne
y

\/
/ \

a

\/
/ \

\//\

polimeraza RNA

(cccccco accccccn
6 — galakto- permeaza

zydaza

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( )

acelylaza

mRNA

represor

a) Rysunclv przedstawia
h) Ccn regulator pmdukuje ,klory operator.

c) Ceny strukturalne, z y,a nie produkujq

Zad. 4. Zabawa \v ostroznosc — townym frontont
Na otrzymanydt zdaniach tekstu podkresl blydy.

1. \\ konidrkaelt roslin i zwierzqt wystypujij duzcspolimeiyzowanc cztjstcczki, \v ktoryeh jest przocbowywa-
na i przckazvwana dziedzieznie informaeja genctyczna.

2. Bez wyjqtlai pierwotnvni niatcrialom genetyeznym jest kwas rlezoksynnkloinowy.
3. Po wzglydcm Itzyko-diomicznyni, DNA j(\st bardzo duzjj czijstcczkii zfozontj z ehemicznych dimordw

zwanyoh mikleolydami.
4. Kazdy nukleolyd zawiera szeseiowyglowtj ezijsleczky ciikru zwana rvbozq. reszly kwasu fosforowego

i jediuj z cztereeh zasad azotowvcli — tymiuy, adenozyny, guaniny i cytozyny.
5. Sq dwa rodzajc zasad azotowych — zasady purynowe i pirydynowo.
6. DNA jest zfozony z dwdcli spiralnie skryoonych lancuchow niikleotyddw.
7. le dwa laneiioby s;j utrzymvwano dziyki wiazaniom siarkowym wy.stypujrjrym niiydzv zasadami azo-

lowymi.
8. Struktury DNA rozszvfrowali Watson i Crick w 1953 roku. w oparciu o rezultatv prowadzonycb przcz

Wilkinsa zalatnan pmtnioni alia.
9. DNA bierze udzial w syntezie bialek w komoree.

10. Kwas rvbomiklrinowy,IRNA spelnia w tym procesie lunkrje przenoszrnia infnmmrji genelyeznoj na bialko.
11. Przebieg lego procosu mozna napisac nastypujqco:

rrplikaeja DNA > HNA > |,ia|ko

12. Jest to hipoteza W 'at.sona -Crirka znana jako rcgula ..jeden gen — jeden enzymA
13. Wyslypujq rozne rodzaje kwasdw rybontikleinowych, 111RNA), (informacyjny), IRNA (transporlujijcy),

Rrna (rybosomowy), sRNA (rozpttszczalnv).

Nastypnie popraw jo.
Ustalanie wlaseiwych odpowiedzi. Dyskusje.
/ blydnych slwirrdzeri oraz z blydnvoli ..poprawek” uezniow skon.stmuj dvslraklorv.
/ poprawnyclt odpowiedzi — weslraklory do tekstn.
Uldz wlasny test WAV.
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Zad. 5. Dobieranic prawidlowej odpowiedzi do zadari z lukq za pomocfj rysunkii
— rdwnyin fronlcm

Uzupelnij ponizszv schcniat i nazwij procosy oznaczonc litcrami A,. A,. 13 i C; a nastgpnic w miejsce kropck
wpisz A,,A,. 13, C

A, A2 podziaf:
i i
i i
i i

i +
0 n

B

C

0— - 00 — -0) - -

n podzialy: komorki:

Ji> — II
\\

.n y
n n

A — oogeneza A , — spcrnmtogeneza
13 — zaplodnienic C — bruzdkowanie

lo mejolyczny podzial. w wynikii ktorego powstajc komdrka jajowa.
to mejotyczny podzial. w wynikii ktorego powstajc komdrka plemnikowa.
to proees pokjezcnia garnet, \v wvniku czcgo powstajc zygota.

to proeesy niitotycznych podzialriw zvgoty.w wvniku czcgo tworzv sit;zarorlck.

Zad 6. Spotkanie z gloncin Acetabularia — rdwnym frontcm

\\ okresie wzmsiu wegelatywncgo glon Acclabularia zbudowany jest z ,,trzonka ' umocowanego na
podlozu. Przed okrcsem rozmnazania na szczycie trzonka tworzv sic;..kapclusz". ktorego ksztalt jest cccluj
gatunkowjj. Doswiadczenia I lanmicrlinga nad rok] j.jdra komdrkowego obcjniowaly usuni^cic z komorki glo-
nu jej wlasnego jqrlra i wprowadzenie jfjrlra innego gatunku. Komdrka zawszc wytwarzala kapclusz o ksztalcie
charaktcrvstvcznvm dla gatunku, z kldrego pobrann jqdro.

A. Wykorzystujjjc znajomosc bichcmicznq podstaw gcnctyki wyjasnij, dlaczcgo ksztalt komorki Acetabularia
jest zgorlny z cecbami gatunku. z ktorego pobrano jjjdro.

13. Sfonnuluj ogdlnobiologiczna zasady, ktdrej przykfadcm jest opisanc zjawisko:
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Na sclicmncic I > przcdstawiono doswiadezenie dolyezare delerminaeji kszlakii ,,parasolar n glonu Acc-
tabularia. Po jego analizie wykonaj zadania 8a.8b,8c.

A

Schcinat I.

U
X

r'

<A

jjjdro komorkowe

1 9 3

icgt.Micracja
>

V
s i V

I 9

c &&
3

‘t’goiMMan'a
>

W

Zacl. 7. Hozne drogi rozuniowania — rriwnym fmntcm
Dysknsja. tworzcnic projcktu,prezentacje na forum.

Zacl. 7. Zasada tnvalosci wiodzy
Pierwszym bialkicm, ktorcgo hudowy udalo siy ustalic, byla insulina. Sanger i jego wspolpracowniey

otrzymali za to dokonanie Nagrodt;Nobla w 1958 roku.
Na rysmiku pr/edstawiono schcinat bndowy jednostki czqsleczki lego bialka:

Gly •Iteu • VoI • Glu NH2 #

Cys

•

Cys

#
Ser • Leu •Tyr •Glu NH2 •Leu • Glu • Asp NH2 • Tyr • Cys • Asp NH

Cys

VoI

2

Ser
• •Ala

Phe • Vol • Asp NH2 • Glu •His •Leu

Cys

Glu •Ala •Leu •Tyr •Leu •Vol •Cys • Gly •
Val

Gly • Ser • His •
Leu

Glu

Arg

Gly

Phe
Alg • Lys • Pro •Thr • Tyr •Phe *
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A. Poslugujije si\? schc'malcm Inidowy jednoslki ezi|steezki insuliny, okresl, jakic dane musieli uzyskae Sanger
i jego wspotpracownicy (oczekiwane — odpowiedzi)1.

13. Uzupclnij braknjqcc wiadomosci w ponizszvm tckscic:
Instilinajesl wydziclanym przez
zbyt mate wydzielanie insuliny powoduje we ki wi i w konsekweneji

ze zlych odpowiedzi — dystraktory do tekstu WAV.
z dobrych — westraktory

Zad 8. To samo z innej strony. Najpierw pytanie i odpowiedz.
Poteni to samo pytanie w formic zadari WAV

a) Co jest podstawowq jednostkq stmktur kwasow nuklcinowych?
Jak zbudowany jest ncukleotyd?

DNA i KINA roznuj si(;:
• zasadami azotowvmi,
•pcntoztj i aminokwasem,
•pentozqi jednfj zasadjj azotowq,
• obccnosciq lub nieobecnoseiq kwasu fosforowego.

b) W vmicn ccchy kodu genetyeznego.
Kazdemu aminokwasowi w molekule bialka odpowiada:
•trojka zasad m — KNA,
• trojka zasad,
•dwojka zasad n — KNA,
•jedna zasarla DNA.

} 1 ctap
} 2 ctap

} 1 clap
} 2 ctap

c) Gdzic w komoree wystypuje DNA?
Ktore z organelli posiada wtasmj informaejy gcnctyezntj:
• lybosomy,
•mitoebondrium,
•aparat Colgiego,
• blona eytoplazmatyczna.

d) Co to jest fconotvp i genotyp?
Indywidualna fenntypowa zmiennose zywycli organizmow jest uwamnkowana: } 2 ctap
a) celowym udoskonalcnicm,
I)) celowym dostosowywaniem organizmow do konkretnego srodowiska,
c) wylqcznic przyezynami gcnctycznymi,
d) wspolnym dziataniem czynnikdw gcnetycznych i niegenetycznych.

} 1 eta|>
} 2 ctap

} 1 ctap



140

B. Ankida

1. Zadania WAV \v opinii uczniow:
— poziom stiTsu,
— obioklywizm oeonianin,
— molywacja do nauki,
— I)i*zydatiKISC cwiczon do tostdw WAV

Na podstawio przoprowadzonoj ankioty wsrdd uczniow Id. IVLicoum OgolnoksztafcqcogostAvioiTlzasiy,
zc w gmpic badanyrh uczniow:

— nic uia jcdncj idcalncj formy konlmli wiadomosci dla wszystkicli uczniow:
— upodolmnia uczniow s<| zrdznicowano;
— nicktorycli uczniow zad. WAV zdccvdowanic ninicj strcsujq niz up. krotkicj odpowicdzi, poniowaz

odpowicdzi kojarztj sic i przypomina sii;cala wicdza, nio ma uczucia pustki w glowio:
— innyeli uczniow wlasnic zad. WAV wprowadza w slan zdonorwowania. zwlaszeza gdv wszyslkic

odpowicdzi si} podobnc do siobio:
— nioktdrzy uezuiowic twicrdzi}, zc wyniki tcstu WAV nit' zawsze s<} adt'kwatnc do icb wiadomosci,

ponicwaz w tcstach WAV liczy sit;umiojytnosc icb rozwiqzywania (osobiste doswiadczonia uczniow.
tzw. ,.otrzaskanicv);

— bartlzo r/adko uezniowio przyznajij sic do ,.zgadvwanin'' odpowicdzi;
— przv WAV wiyksza molywacja do nauki. bo natlzicja na ..cwcnlualnc sciijgniycio od kolcgi
— uczniowic zgodnic stwicrdzaji}, zc cwiczcnia doskonalijcc umiejytnosci rozwiazywania tostdw sa bar-

dzo bardzo przydalnc;
— wiclu uczniow akct'ptujo zad. WAV;
— wiclu nauczycieli rdwnicz akccptujc zad. WAV zc wzgl^du na szybkq kontroly i obicktywizni ocon.

Pamiciamv. zc Ivlko zadania majijcu sonsowni} slmkliirc wywohijfj aklywnosc. Abv jo podjijd z zaanga-
zowanicm. uczcn musi znac i rozumicc ccl uczcnia siy i akccplowacgo. Siwarzajmy wit;c wamnki. by ucznio-
wit' jak najczyscicj pytali ..dlaczcgo" i zcby tak uczyli siy biologii, by znajtlowali poglybioiuj odpowiodz.




