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 Cel ogólny
Poznanie przebiegu i znaczenia mejozy oraz crossing-over . 

 Cele operacyjne
Uczeń potrafi:
• opisać przebieg i znaczenie mejozy,
• wyjaśnić znaczenie crossing-over i niezależnej segrega-

cji chromosomów,
• scharakteryzować mechanizm zmian zawartości DNA 

w komórce ulegającej mejozie i podczas zapłodnienia,
• określić różnice między procesami mejozy i mitozy.

 Środki dydaktyczne
Podręcznik, karta pracy dla każdego ucznia (załącznik 2), 
arkusz szarego papieru, flamastry lub kredki.

 Zastosowanie narzędzi ICT  
do realizacji lekcji

Multiteka Nowej Ery, komputer, rzutnik multimedialny.

 Formy pracy
Indywidualna, grupowa, zbiorowa.

 Metody pracy
Pogadanka, filmy edukacyjne, odwrócona lekcja, dopyty-
wanie się, karta pracy.

 Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

1 . Czynności organizacyjne.
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i wyznacza te-
maty pracy (załącznik 1).

Faza realizacyjna

1. Przygotowanie wystąpień – praca w grupach (20 min).
Uczniowie pracują w grupach nad przygotowaniem 
wystąpień. Nauczyciel czuwa nad przebiegiem prac.

2 . Prezentacja wyników (40 min).
Grupy kolejno prezentują na forum klasy efekty 
swojej pracy. Nauczyciel czuwa nad poprawnością 
wypowiedzi.

3. Mejoza – dyskusja (20 min).
Nauczyciel omawia z uczniami znaczenie i przebieg 
mejozy oraz wyświetla filmy: Zmiany ilości DNA 
w  komórce przechodzącej mejozę, Crossing-over,  
Mejoza – przebieg i znaczenie . 

Faza podsumowująca

Uczniowie wykonują zadania z karty pracy (załącznik 2). 
Nauczyciel wraz z  uczniami sprawdza poprawność wy-
konania zadań. Podsumowuje zagadnienia i ocenia pracę 
uczniów na lekcji.

Praca domowa

W  Maturalnych kartach pracy wykonaj zadania 43–46  
dotyczące mejozy (s. 69–71).
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3.9. Mejoza 2 × 45 min

Na lekcji wykorzystasz:

Podręcznik Multiteka Maturalne karty pracy

Temat: 3.9 Mejoza (s. 129–134) Filmy: Zmiany ilości DNA w komórce 
przechodzącej mejozę, Crossing-over, 
Mejoza – przebieg i znaczenie

Zadania 43–46 (s. 69–71)

 Załącznik 1. Wytyczne pracy w grupach 

1. Każda grupa opracowuje jedno zagadnienie.
2. Uczniowie w czasie pracy mogą korzystać z: podręcznika, publikacji zgromadzonych w klasie  

oraz zasobów internetowych. 
3. Grupy mają do dyspozycji arkusze szarego papieru oraz flamastry bądź kredki. 
4. Na prezentację danego zagadnienia w postaci rysunku, schematu lub mapy mentalnej grupa  

ma maksymalnie 10 minut. 
Grupa 1. Przebieg pierwszego podziału mejotycznego.
Grupa 2. Przebieg drugiego podziału mejotycznego.
Grupa 3. Przebieg i znaczenie crossing-over .
Grupa 4. Porównanie mitozy i mejozy.



59Scenariusz lekcji

Mejoza – przebieg i znaczenie

1   Rozpoznaj poszczególne fazy mejozy i określ kolejność ich przebiegu.

2   Uszereguj we właściwej kolejności podane fazy mejozy oraz wybierz właściwe opisy zachodzących w niej 
procesów.

Metafaza II Odtwarzają się otoczki jądrowe i jąderka. Zachodzi cytokineza.

Profaza I Zanika otoczka jądrowa i jąderko. Zachodzi crossing-over.

Anafaza II
Chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej komórki. Mikrotubule wrzeciona podziałowego 
przyczepiają się do centromerów chromosomów.

Telofaza I Włókna wrzeciona podziałowego skracają się, następuje podział.

3   Podaj nazwę procesu przedstawionego na ilustracji oraz napisz, jakie ma on znaczenie.

 Załącznik 2. Karta pracy



Imię i nazwisko: Data:Klasa:

A . B . C . D.

AA

BB
CC
DD

aa

bb
cc
dd

AA

BB
cC
dD

aa

bb

cC
dD



60 Scenariusz lekcji

4   Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz literę P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli jest 
fałszywe. 

1. Mejoza umożliwia powstanie haploidalnej gamety u zwierząt. P F

2. Dzięki mejozie możliwa jest zmienna ilość chromosomów u osobników tego samego gatunku. P F

3. Proces mejozy umożliwia zróżnicowanie genetyczne osobników tego samego gatunku. P F

4. Podczas crossing-over następuje wymiana między chromosomami niehomologicznymi. P F

5  Skreśl błędne informacje, tak aby opis dotyczący mejozy był zgodny z prawdą.

Podział mejotyczny jest niezbędny w trakcie rozmnażania płciowego / bezpłciowego. W następstwie podziału 
mejotycznego z haploidalnej / diploidalnej komórki macierzystej powstają komórki potomne o haploidalnej / 
diploidalnej liczbie chromosomów. Zygota – powstała w procesie zapłodnienia – oraz rozwijający się z niej 
organizm mają identyczną / różną liczbę chromosomów, charakterystyczną dla przedstawiciela danego gatun-
ku. Zachodzący podczas pierwszego / drugiego podziału mejotycznego proces crossing-over wraz z losowym 
rozchodzeniem się chromosomów zapewnia zróżnicowanie genetyczne osobników w obrębie gatunku. 


