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Joanna Wieczorek 

 

Scenariusz lekcji przyrody/biologii  
(2 jednostki lekcyjne) 

 

Temat: Budowa i funkcje kwasów nukleinowych 

 

Cel ogólny lekcji: 

 Poznanie budowy i funkcji: DNA i RNA 

Cele szczegółowe:  

Uczeń: 

 charakteryzuje budowę DNA; 

 wymienia rodzaje RNA i podaje ich najważniejsze funkcje; 

 wyjaśnia, na czym polega replikacja DNA; 

 wymienia różnice w budowie DNA i RNA; 

 analizuje przestrzenną strukturę DNA; 

 analizuje regułę parowania się zasad w dwuniciowym DNA; 

 wymienia elementy nukleotydu;  

  podaje rodzaje nukleotydów wchodzących w skład DNA i RNA; 

 wyjaśnia termin genom;  

 przedstawia budowę nukleotydu za pomocą schematycznego rysunku;  

 wyjaśnia, na czym polega reguła komplementarności zasad azotowych;  

 sporządza tabelę, w której porównuje budowę DNA i RNA;  

 wymienia rodzaje RNA i podaje ich funkcje;  

 przedstawiający strukturę przestrzenną podwójnej helisy DNA; 

Środki dydaktyczne: podręcznik, prezentacja multimedialną „DNA – nośnik informacji 

genetycznej”, film tematyczny. 

Metody pracy: elementy wykładu 

Formy pracy: indywidualna. 

Realizacja:  

1.Czynności porządkowo-organizacyjne.  

2. Wprowadzenie nauczyciela: DNA i RNA to polimery, składające się z czterech 

rodzajów monomerów. Są nimi nukleotydy, których nazwy pochodzą od rodzaju zasady 

azotowej. Każdy nukleotyd składa się z trzech elementów: 

 związku pierścieniowego zawierającego azot, nazywanego zasadą azotową; 
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 pięciowęglowego cukru rybozy lub deoksyrybozy; 

reszty kwasu fosforowego (V).  
Następnie krótko przedstawia historię budowy przestrzennej struktury DNA.  

3. Zapisanie tematu lekcji.  

4. Rozwinięcie: Praca z Kartą pracy  

 Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi kartę pracy. Wyjaśnia uczniom, że ich 

zadaniem będzie rozwiązanie zadań z kart pracy na podstawie informacji uzyskanych z 

przygotowanej prezentacji multimedialnej, filmu edukacyjnego oraz informacji 

podanych na bieżąco przez nauczyciela. 

 Nauczyciel włącza prezentację multimedialną „DNA – nośnik informacji 

genetycznej”. 

 Naprzemiennie po uzyskaniu informacji uczniowie wypełniają poszczególne 

zadania.  

 Każdorazowo uczniowie na bieżąco uczniowie otrzymują dodatkowe objaśnienia 

dotyczące m.in.: 

 budowy nukleotydu;  

 zasad azotowych w DNA;  

 podwójnej helisy; 

 zasady komplementarności. 

 

5. Podsumowanie i zapisanie wniosków.  

6. Praca domowa 

(P) Sporządź tabelę, w której porównasz budowę DNA i RNA. 

(P) Scharakteryzuj przebieg replikacji. 

(PP) Wyjaśnij, jak rozumiesz polarność (biegunowość) łańcuchów pól nukleotydowych 

helisy DNA. 

(PP) Określ rodzaj wiązań chemicznych między zasadą a pentozą oraz pentozą a resztą 

kwasu foliowego. 
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Karta pracy 

Zadanie 1  

Nukleotyd składa się z trzech części. Wpisz brakujące informacje. 

 

 

 
 

Nukleotydy tworzące dwa rodzaje kwasów nukleinowych: 

(1)………………………………i (2)………………………………………różnią się 

nieco swoją budową. Zarówno RNA, jak DNA są zbudowane z czterech rodzajów 

nukleotydów. Składnikiem cukrowym nukleotydów budujących RNA jest ryboza, 

składnikiem nukleotydów tworzących DNA jest deoksyryboza.  

Cztery różne nukleotydy mają w swoim składzie cztery różne zasady azotowe: 

 (3) ………………………..(A), 

 (4) ……………………….. (C), 

 (5) ………………………… (G), 

 (6) ………………………… (U) lub jego zmodyfikowaną formę - 

……………..(T) 

 

Zadanie 2 

Wyjaśnij pojęcia: 

 gen- ……………………………………………………………………………………………… 

 replikacja- ………………………………………………………………………………………... 

 nukleotyd- …………………………………………………………………………………………. 

 genom- …………………………………………………………………………………………….. 
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Zadanie 3 

Podaj różnicę między deoksyrybozą a rybozą. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 4 

Na podstawie schematu przedstaw połączenia nukleotydów w parę zasad. 

 

 

 

Puryna G łączy się z ………………………. 

(lub odwrotnie: piramidyna C łączy się 

……………. …………….. oraz 

puryna A łączy się z ………………………., 

a w nici RNA z piramidyną U (lub 

odwrotnie piramidyna T lub U łączy się 

z ………………………………………… . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 5 

Adenina, cytozyna i guanina wchodzą w skład nukleotydów  zarówna RNA, jak i DNA. 

Czwarta zasada azotowa jest różna w obu rodzajach kwasów nukleinowych: uracyl 

stanowi składnik rybonukleinowych tworzących RNA, tymina zaś - 

deoksyrybonukleotydów budujących DNA. Zaznacz na schemacie: 

Od góry dwuperścieniowe zasady purynowe (1) i (2). Na dole jednopierścieniowe 

zasady piramidyny (3) i (4). Obok tyminy zasada zastępująca ją w RNA –  (5). 
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Zadanie 6 

Zasady azotowe pasujące do siebie pod względem grup tworzących wiązania wodorowe 

nazywamy ………………………… W obrębie par komplementarnych zasad jedna zawsze 

jest zbudowana  z podwójnego 

pierścienia………………………………………………………, druga zaś  z pierścienia 

pojedynczego …………………………………………………………… 

 

 

 
 

Zadanie 7 

Oceń informacje wpisując do tabeli obok zadań prawdziwych literę P, a obok zdań 

fałszywych literę F. 

 

Lp. Zdanie P/F 

1. Cząsteczka DNA składa się z dwóch nici skręconych wokół jednej osi.  

2. Na zewnątrz znajdują się naprzemienne ułożone cząsteczki deoksyrybozy 

i reszty kwasu foliowego (V), natomiast wewnątrz - zasady azotowe obu nici połączone 

ze sobą wiązaniami wodorowymi. Ten model budowy nazywamy jest podwójną helisą. 

 

3. RNA-kwas rybonukleinowy nie bierze udział w syntezie białka.  
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Zadanie 8 

Jednym z rodzajów mutacji genowych są substytucje. Mogą nimi być tranzycje lub 

transwersje. Przyporządkuj oznaczeniom literowym (A, B i C) odpowiednie rodzaje 

substytucji. 

 

 
 

A. ……………….. B. …………………. C. …………………. 

 

Zadanie 9 

Poniższy schemat przedstawia fragment budowy DNA. 

 

 
 

 

a) Określ, z ilu nukleotydów zbudowany jest przedstawiony na schemacie fragment  

DNA.  

……………………………………………………………………………………………………… 

 b) Podaj, ile cząsteczek adeniny występuje w przedstawionym na schemacie fragmencie  

DNA.  

……………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 10 

Białka, materiał budulcowy organizmu powstają w procesie biosyntezy białka, 

skomplikowanego procesu, zachodzącego w jądrze komórkowym i cytoplazmie komórki. 

Aby wytworzyć białko należy przetłumaczyć informację genetyczną na odpowiednią 

kolejność aminokwasów, wchodzących w skład danego białka. Na rysunku 

przedstawiono schematycznie przebieg biosyntezy białek w komórce. Przeanalizuj 

schemat, a następnie określ rolę rybosomu oraz cząsteczki tRNA w prawidłowym 

przebiegu przedstawionego procesu. 

 

 
 

rybosom 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 tRNA 

…………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 11 

Wybierz zdanie prawdziwe.  

Replikacja DNA to:  

a) powielenie cząsteczki DNA 

b) synteza cząsteczki RNA 

c) podzielenie chromosomów w czasie mitozy 

d) podwojenie liczby chromosomów. 

 

Zadanie 12 
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Uzupełnij tabelę porównującą DNA i RNA. Wstaw w odpowiednich miejscach skrót 

nazwy właściwego kwasu nukleinowego. 

 

Cecha budowy lub pełniona funkcja Rodzaj kwasu 

nukleinowego 

W nukleotydach występuje uracyl  

W nukleotydach występuje tymina  

Cząsteczka zbudowana z dwóch nici  

Cząsteczka zbudowana z jednej nici  

Zawiera pełną informację dziedziczną komórki  

Przenosi informacje o budowie białka z jądra do cytoplazmy  

 

 

Zadanie 13 

W cząsteczce DNA pewnego organizmu 15% spośród wszystkich nukleotydów stanowią 

te zawierające adeninę.  

Jaki jest odsetek nukleotydów zawierających cytozynę?  

Podaj krótkie wyjaśnienie odpowiedzi.  

 

 

Odpowiedź…………………………….  

 

Wyjaśnienie……………………………………………………………………………...

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