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IzolowanIe Dna

Zajęcia terenowe:

Zajęcia w klasie:

ZAKRES TREŚCI:



1. budowa chemiczna organizmów 3. lokalizacja DNA w komórce
2. budowa i funkcjonowanie komórki 4. budowa i właściwości DNA.

PoZIom nAuCZAnIA oRAZ odnIESIEnIE 
do PodSTAwy PRogRAmowEj: 

gimnazjum 
III etap edukacyjny: 

VIII. Genetyka. Uczeń: 
2. przedstawia strukturę 
podwójnej helisy DNA.

Liceum – IV etap edukacyjny  
zakres rozsZERZony: 

VI. Genetyka i biotechnologia. 1. Kwasy nukleinowe. 
Uczeń: 2. przedstawia strukturę podwójnej helisy 
i określa rolę wiązań wodorowych w jej utrzymaniu.

CEL ogÓLny:

1. pogłębianie wiadomości o budowie chemicznej komórki, oraz strukturze 
i właściwościach DNA,

2. pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych, 
3. kształcenie umiejętności planowania, przeprowadzania i dokumentowania 

doświadczeń,
4. kształcenie umiejętności stawiania problemów badawczych oraz hipotez,
5. przewidywanie wpływu różnych czynników na funkcjonowanie komórki,
6. umiejętność pracy w grupie, 
7. odpowiedzialność za porządek, powierzony sprzęt i materiał do badań.

Powtórzenie wiadomości o budowie DNA. Poznanie sposobu izolacji DNA.

CELE SZCZEgÓŁowE:
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mETody  
PRACy:

• asymilacja wiedzy: 
pogadanka, praca 
z instrukcją zadania,

• samodzielne dojście 
do wiedzy: burza 
mózgów,

• praktyczna: 
przeprowadzenie 
doświadczenia.

ŚRodKI 
dydAKTyCZnE:

• płyta multimedialna 
„Jak uczyć, że sarna 
nie jest żoną jelenia”,

• procedura badawcza,
• karty pracy.

SPRZęT:

• próbówki, zlewki,
• lejki, 
• moździerze,
• sączki,
• łaźnia wodna 

z termometrem.

FoRmy  
PRACy:

Współpraca w grupach.

mATERIAŁ 
bAdAwCZy:

• paczka zielonego, 
mrożonego groszku,

• detergent, 
• sól kuchenna 

(roztwór 4g NaCl 
rozpuszczonych 
w 100 ml wody), 

• woda, 
• stężony 95% alkohol,
• proteazy (np. sól 

do zmiękczania 
mięsa lub sok 
z ananasa lub kiwi).

PRZygoTowAnIE 
do LEKCjI 

I uwAgI do jEj 
REALIZACjI:

Przy wykonywaniu 
doświadczeń należy 
przypomnieć uczniom 
zasady bezpieczeństwa 
i porozmawiać 
o odpowiedzialnym 
zachowaniu podczas 
zajęć. Ważne jest 
również odpowiednie 
ubranie ochronne.
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TEoRIA:

Mrożenie i homogenizowanie materiału badawczego w moździerzu prowadzi 
do uszkodzenie ścian komórkowych. Należy robić to delikatnie tak, by nie znisz-
czyć DNA.
Dodanie detergentu ma na celu rozpuszczenie lipidów w błonach komórkowych 
a więc pozbycie się tych błon. Temperatura 60°C przyspiesza ten proces oraz dena-
turuje enzymy, w tym DNA-zy. 
Proteazy trawią białka, w tym białka histonowe. 
Alkohol wytrąca DNA z roztworu.

PRZEbIEg ZAjęć:

FAZA wPRowAdZAjąCA:

NAUCZyCIel:
1. Przeprowadza czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Przedstawia temat lekcji.
3. Odwołuje się do treści poznanych na poprzednich lekcjach. Stawia pytania:

• Jakie właściwości chemiczne ma DNA?
• Jak jest zbudowana i jak wygląda cząsteczka DNA? 
• Gdzie w komórce występuje DNA?
• Jaka jest organizacja DNA w jądrze komórkowym?

4. Nauczyciel podsumowuje odpowiedzi uczniów. Stawia oceny za odpowiedź.

UCZNIOWIe:
1. Stosują się do poleceń nauczyciela.
2. Odpowiadają na zadane pytania.
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PRZEbIEg ZAjęć:

FAZA REALIZACyjnA:

NAUCZyCIel:
1. Stawia pytania problemowe. W razie potrzeby pomaga uczniom 

w ich rozwiązaniu.
• Jak wyizolować DNA z komórek groszku zielonego?
• Jak w sposób mechaniczny można dotrzeć do wnętrza komórek groszku 

pokonując ściany komórkowe?
• Jak pozbyć się z komórek błon komórkowych, większości organelli, 

otoczki jądrowej by dotrzeć do DNA?
• Jak wytrącić z roztworu DNA?

2. Dzieli klasę na czteroosobowe grupy. 
3. Rozdaje instrukcje do przeczytania. 
4. Objaśnia instrukcję.
5. Przedstawia zasady oceny pracy ucznia.
6. Rozdaje zestawy do badań.
7. Rozdaje karty pracy.

UCZNIOWIe:
1. Przedstawiają pomysły. 
2. Odpowiadają na postawione pytania.
3. Czytają uważnie instrukcje i ewentualnie proszą o dodatkowe wyjaśnienia.
4. Wykonują doświadczenie zgodnie z procedurą.
5. Wypełniają karty pracy.
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FAZA PodSumowująCA:

1. Rozgnieć w moździerzu 100 g groszku. 
2. Dodaj do 100 ml wody 4 g NaCl a następnie detergent (np. płyn do mycia naczyń).
3. Przełóż homogenat z moździerza do zlewki i dodaj do niego przygotowany 

roztwór soli z detergentem.
4. Ogrzej mieszaninę do 50–60 stopni i pozostaw na 10 minut.
5. Schłodź mieszaninę w zimnej kąpieli wodnej a następnie przefiltruj 

przez bibułę.
6. Dodaj parę kropli proteaz (np. soku ze świeżego ananasa).
7. Odczekaj parę minut.
8. Rozlej otrzymany przesącz do kilku probówek, tak aby napełnić je w jednej 

trzeciej.
9. Do probówek dodaj ostrożnie, po ściance alkohol na wysokość 1–2 cm, 

tak by utworzył warstwę na powierzchni przesączu.
10. Zaobserwuj zmiany. Zanotuj wyniki.

PRZEbIEg ZAjęć:

FAZA PodSumowująCA:

NAUCZyCIel:
1. Poleca uczniom uporządkowanie miejsc pracy i sprzętu.
2. Zbiera procedury badawcze.
3. Zbiera karty pracy do oceny.
4. Podsumowuje lekcję.

UCZNIOWIe:
1. Porządkują miejsca pracy.
2. Oddają procedury badawcze.
3. Oddają karty pracy do oceny.

PRoCEduRA bAdAwCZA:
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karta pracy ucznia

zadanie 1. 

Załącznik 1.

czynność cel czynności Skutek

Rozgniatanie 
w moździerzu 
nasion grochu

Uszkodzenie ścian 
komórkowych

Otrzymanie 
homogenatu

Dodanie do 
homogenatu  
roztworu soli 
z detergentem

Ogrzanie  
i schłodzenie 
mieszaniny

Przesączenie 
mieszaniny 
przez bibułę

Dodanie  
proteaz

Dodanie  
alkoholu
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zadanie 2. 

Opisz zaobserwowane wyniki doświadczenia oraz zilustruj je na sche-
matycznym rysunku.
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