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Protokół doświadczenia – IBSE 

Enzymy w aptece, kuchni i łazience 

 

1. Odniesienie do Podstawy Programowej  

III etap edukacji - GIMNAZJUM  

 Chemia 

o Cele kształcenia – wymagania ogólne 

Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji.  

Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych.  

Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.  

Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych; zna związek właściwości 
różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływ na środowisko naturalne; wykonuje proste obliczenia 
dotyczące praw chemicznych.  

Opanowanie czynności praktycznych.  

Uczeń bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi; 
projektuje i przeprowadza proste doświadczenia chemiczne. 

o Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

Pochodne węglowodorów. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym 

12) Uczeń wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek białek; definiuje białka jako związki 

powstające z aminokwasów. 

13) Uczeń bada zachowanie się białka pod wpływem ogrzewania, stężonego etanolu, kwasów i zasad, soli metali 

ciężkich (np. CuSO4) i soli kuchennej; opisuje różnice w prze biegu denaturacji i koagulacji białek; wylicza czynniki, 

które wywołują te procesy; wykrywa obecność białka w różnych produktach spożywczych. 

14) Uczeń wymienia pierwiastki, których atomy wchodzą w skład cząsteczek cukrów; dokonuje podziału cukrów  

na proste i złożone. 

15) Uczeń podaje wzór sumaryczny glukozy i fruktozy; bada i opisuje właściwości fizyczne glukozy; wskazuje  

na jej zastosowania. 

16) Uczeń  podaje wzór sumaryczny sacharozy; bada i opisuje właściwości fizyczne sacharozy; wskazuje  

na jej zastosowania; zapisuje równanie reakcji sacharozy z wodą (za pomocą wzorów sumarycznych). 

17) Uczeń opisuje występowanie skrobi i celulozy w przyrodzie; podaje wzory sumaryczne tych związków; wymienia 

różnice w ich właściwościach; opisuje znaczenie i zastosowania tych cukrów; wykrywa obecność skrobi w różnych 

produktach spożywczych. 

 Biologia 

o Cele kształcenia – wymagania ogólne 

Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych.  

Uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy, wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych 
organizmach i w środowisku, przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem, wskazuje 
ewolucyjne źródła różnorodności biologicznej.  
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Znajomość metodyki badań biologicznych.  

Uczeń planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne; określa warunki 
doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą, formułuje wnioski; przeprowadza obserwacje mikroskopowe 
preparatów świeżych i trwałych. 

Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.  

Uczeń wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji, w tym technologię informacyjno-
komunikacyjną, odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe, rozumie  
i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologię biologiczną.  

Rozumowanie i argumentacja.  

Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, 
formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi. 

o Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii.  

3) Uczeń wyróżnia podstawowe grupy związków chemicznych występujących w żywych organizmach (węglowodany, 

białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe, witaminy, sole mineralne) oraz przedstawia ich funkcje. 

 

Układ pokarmowy i odżywianie się.  

2)  Uczeń przedstawia źródła i wyjaśnia znaczenie składników pokarmowych (białka, tłuszcze, węglowodany, sole 

mineralne, woda) dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. 

4)  Uczeń przedstawia miejsce i produkty trawienia oraz miejsce wchłaniania głównych grup związków organicznych. 

 

Stan zdrowia i choroby.  

7) Uczeń analizuje informacje dołączane do leków oraz wyjaśnia, dlaczego nie należy bez wyraźnej potrzeby 

przyjmować leków ogólnodostępnych oraz dlaczego antybiotyki i inne leki należy stosować zgodnie z zaleceniem 

lekarza (dawka, godziny przyjmowania leku i długość kuracji). 

IV etap edukacji – SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 

 Chemia 

o Cele kształcenia – wymagania ogólne 

Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji.  

(P): Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, pozyskuje, analizuje, ocenia i przetwarza informacje 
pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem mediów i Internetu.  

(R): Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne 
do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi się do pozyskiwanych 
informacji. 

Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.  

(P): Uczeń zdobywa wiedzę chemiczną w sposób badawczy – obserwuje, sprawdza, weryfikuje, wnioskuje i uogólnia; 
wykazuje związek składu chemicznego, budowy i właściwości substancji z ich zastosowaniami; posługuje się zdobytą 
wiedzą chemiczną w życiu codziennym w kontekście dbałości o własne zdrowie i ochrony środowiska naturalnego.  
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(R): Uczeń rozumie podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne; opisuje właściwości najważniejszych 
pierwiastków i ich związków chemicznych; dostrzega zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami 
fizycznymi i chemicznymi; stawia hipotezy dotyczące wyjaśniania problemów chemicznych i planuje eksperymenty 
dla ich weryfikacji; na ich podstawie samodzielnie formułuje i uzasadnia opinie i sądy. 

Opanowanie czynności praktycznych.  

(P,R): Uczeń bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi; projektuje  
i przeprowadza doświadczenia chemiczne. 

o Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

CHEMIA (poziom podstawowy) 

Chemia środków czystości.  

2) Uczeń wyjaśnia, na czym polega proces usuwania brudu, i bada wpływ twardości wody na powstawanie związków 

trudno rozpuszczalnych; zaznacza fragmenty hydrofobowe i hydrofilowe we wzorach cząsteczek substancji 

powierzchniowo czynnych. 

4) Uczeń wskazuje na charakter chemiczny składników środków do mycia szkła, przetykania rur, czyszczenia metali  

i biżuterii w aspekcie zastosowań tych produktów; stosuje te środki z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

wyjaśnia, na czym polega proces usuwania zanieczyszczeń za pomocą tych środków. 

5) Uczeń opisuje tworzenie się emulsji, ich zastosowania; analizuje skład kosmetyków (na pod stawie etykiety kremu, 

balsamu, pasty do zębów itd.) i wyszukuje w dostępnych źródłach informacje na temat ich działania. 

 

Chemia wspomaga nasze zdrowie. Chemia w kuchni. 

2) Uczeń wyszukuje informacje na temat działania składników popularnych leków (np. węgla aktywowanego, 

aspiryny, środków neutralizujących nadmiar kwasów w żołądku).  

4)  Uczeń opisuje procesy fermentacyjne zachodzące podczas wyrabiania ciasta i pieczenia chleba, produkcji wina, 

otrzymywania kwaśnego mleka, jogurtów, serów; zapisuje równania reakcji fermentacji alkoholowej i octowej. 

 

CHEMIA (poziom rozszerzony) 

Białka.  

1) Uczeń opisuje budowę białek (jako polimerów kondensacyjnych aminokwasów). 

2) Uczeń wyjaśnia przyczynę denaturacji białek, wywołaną oddziaływaniem na nie soli metali ciężkich i wysokiej 

temperatury; wymienia czynniki wywołujące wysalanie białek i wyjaśnia ten proces; projektuje i wykonuje 

doświadczenie pozwalające wykazać wpływ różnych substancji i ogrzewania na strukturę cząsteczek białek. 

3) Uczeń planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające na identyfikację białek (reakcja biuretowa  

i ksantoproteinowa). 

Cukry. 

1) Uczeń wskazuje wiązanie O-glikozydowe w cząsteczce sacharozy i maltozy. 

7) Uczeń  wyjaśnia, dlaczego maltoza posiada właściwości redukujące, a sacharoza nie wykazuje właściwości 

redukujących. 

9)  Uczeń porównuje budowę cząsteczek i właściwości skrobi i celulozy. 

10)  Uczeń planuje i wykonuje doświadczenie pozwalające stwierdzić obecność skrobi w artykułach spożywczych. 

11) Uczeń zapisuje uproszczone równanie hydrolizy polisacharydów (skrobi i celulozy). 
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 Biologia 

o Cele kształcenia – wymagania ogólne 

Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji.  

(P): Uczeń odbiera, analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem 
prasy, mediów i Internetu.  

(R): Uczeń odczytuje, selekcjonuje, porównuje i przetwarza informacje pozyskane z różnorodnych źródeł,  
w tym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Rozumowanie i argumentacja.  

(P): Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, 
ocenia i wyraża opinie na temat omawianych zagadnień współczesnej biologii, zagadnień ekologicznych  
i środowiskowych.  

(R): Uczeń objaśnia i komentuje informacje, odnosi się krytycznie do przedstawionych informacji, oddziela fakty  
od opinii, wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe, formułuje wnioski, formułuje i przedstawia opinie związane  
z omawianymi zagadnieniami biologicznymi, dobierając racjonalne argumenty. Dostrzega związki między biologią  
a innymi dziedzinami nauk przyrodniczych i społecznych. Rozumie znaczenie współczesnej biologii w życiu człowieka. 

Poznanie świata organizmów na różnych poziomach organizacji życia.  

(R): Uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy, przedstawia i wyjaśnia procesy i zjawiska biologiczne; 
przedstawia związki między strukturą a funkcją na różnych poziomach organizacji życia, przedstawia i wyjaśnia 
zależności między organizmem a środowiskiem, wskazuje źródła różnorodności biologicznej i jej reprezentację  
na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemów; interpretuje różnorodność organizmów na Ziemi jako efekt 
ewolucji biologicznej.  

Pogłębienie wiadomości dotyczących budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego.  

(R): Uczeń objaśnia funkcjonowanie organizmu ludzkiego na różnych poziomach złożoności; dostrzega związki między 
strukturą a funkcją na każdym z tych poziomów.  

Pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych.  

(R): Uczeń rozumie i stosuje terminologię biologiczną; planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje  
i doświadczenia biologiczne; formułuje problemy badawcze, stawia hipotezy i weryfikuje je na drodze obserwacji  
i doświadczeń; określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą, formułuje wnioski  
z przeprowadzonych obserwacji i doświadczeń. 

o Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

BIOLOGIA (poziom podstawowy) 

Biotechnologia i inżynieria genetyczna.  

1) Uczeń przedstawia znaczenie biotechnologii tradycyjnej w życiu człowieka oraz podaje przy kłady produktów 

uzyskiwanych jej metodami (np. wino, piwo, sery). 

BIOLOGIA (poziom rozszerzony) 

Węglowodany.  

1) Uczeń przedstawia znaczenie wybranych węglowodanów (glukoza, fruktoza, galaktoza, ryboza, deoksyryboza, 

sacharoza, laktoza, maltoza, skrobia, glikogen, celuloza) dla organizmów. 
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Białka.  

1) Uczeń wyróżnia peptydy (oligopeptydy, polipeptydy), białka proste i białka złożone. 

2) Uczeń przedstawia biologiczną rolę białek. 

7)  Uczeń określa właściwości fizyczne białek, w tym zjawiska: koagulacji i denaturacji. 

Metabolizm. Enzymy.  

1) Uczeń podaje charakterystyczne cechy budowy enzymu białkowego. 

2)  Uczeń opisuje przebieg katalizy enzymatycznej.  

3) Uczeń wyjaśnia, na czym polega swoistość enzymów; określa czynniki warunkujące ich aktywność (temperatura, 

pH, stężenie soli, obecność inhibitorów lub aktywatorów). 

 

Układ pokarmowy i przebieg procesów trawiennych.  

3) Uczeń  przedstawia i porównuje proces trawienia, wchłaniania i transportu białek, cukrów i tłuszczów. 

 

Biotechnologia molekularna, inżynieria genetyczna i medycyna molekularna.  

1) Uczeń przedstawia najważniejsze typy enzymów stosowanych w inżynierii genetycznej (enzymy restrykcyjne, 

ligazy, polimerazy DNA). 

 

Przyroda PGm. Rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich weryfikacji za pomocą 

obserwacji i eksperymentów. 

 

2. Słowa kluczowe – terminy, które Uczeń: 

a) powinien znać przystępując do zajęć: skrobia, enzym, próba badawcza, próba kontrolna. 

b) przyswoi w czasie zajęć: amylaza, selektywność enzymu, wykorzystanie enzymów w życiu codziennym. 
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Doświadczenie IBSE Karta pracy ucznia 

imię i nazwisko uczestnika zajęć: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Enzymy w aptece, kuchni i łazience 

 

Uwaga: należy pracować  w ubraniu ochronnym z zastosowaniem regulaminu BHP pracowni chemicznej. 

 

1. Protokół doświadczenia IBSE 

 

Na stole masz przygotowany  

sprzęt: 

 Probówki, łapy do probówek, pipety Pasteura, zlewki, palnik, zapałki, kamyki wrzenne, moździerz, 

łyżeczki, patyczki do szaszłyków. 

odczynniki: 

 Jodyna, roztwór wskaźnika skrobiowego, roztwór wodorotlenku sodu, roztwór siarczanu(VI) 

miedzi(II). 

materiał badawczy: 

 Neo-Pancreatinum – lek bez recepty 

 Kreon Travix – lek bez recepty 

 Enzym gorzelniczy Alpha Amylaza 

 Enzym upłynniający do zacierów ziemniaczanych 

 Proszek do prania np. Persil 

 Proszek do prania dla dzieci np. Dzidziuś 

Zapoznaj się z nim oraz: 

 Sformułuj problem badawczy/problemy badawcze, które możesz rozwiązać za pomocą 
zgromadzonego sprzętu i materiału (w odniesieniu do tematu pracy): 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Sformułuj możliwą hipotezę/hipotezy do problemu badawczego/problemów badawczych: 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Zapisz czynności, jakie będziesz wykonywać w celu weryfikacji hipotezy/hipotez: 
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 Zrealizuj doświadczenie według własnego planu. 

 

 Udokumentuj doświadczenie (wykonaj pomiary, zanotuj obserwacje): 

 

 

 

 Dokonaj analizy wyników: 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Wnioskowanie (z doświadczenia i metody jego wykonania) 

 

 Czy na podstawie analizy wyników możesz wyprowadzić wniosek? 

[   ] TAK      [   ] NIE 

 Jeśli uważasz za możliwe wnioskowanie to sformułuj wniosek/ wnioski z tego doświadczenia: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Ewaluacja pracy 

Jakie udoskonalenia w procedurze tego doświadczenia wprowadziłabyś/wprowadziłbyś, aby wyniki były 

wiarygodniejsze, a wnioskowanie sprawniejsze? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Odniesienie eksperymentu laboratoryjnego do życia codziennego 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Kryteria oceny na zajęciach 

 

wykonanie zadania praca w zespole prezentacja wyników 

własna 
ocena 

ocena 
zespołu 

ocena 
nauczyciela 

własna 
ocena 

ocena 
zespołu 

ocena 
nauczyciela 

własna 
ocena 

ocena 
zespołu 

ocena 
nauczyciela 

 

        

 

Skala ocen: od 1 do 5, gdzie 1 to najsłabsza ocena, a 5 najwyższa 
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NOTATKI 


