
Biologia z chemią – zawsze w przyjacielskim związku (nie tylko chemicznym;)) 

 

Biologia to przedmiot interdyscyplinarny, łączący w sobie wiedzę z różnych dziedzin nauki. Jednak 
najłatwiej znaleźć powiązania biologii  właśnie z chemią. To od nauczycieli zależy, czy otworzą 
przed młodzieżą drzwi, za którymi znajdziemy oddzielny pokój z przedmiotem chemia i oddzielny 
dla biologii, czy pokażemy im jak wzajemnie się te nauki przenikają i wspierają, jak wiele więcej 
możemy zrozumieć, kiedy traktujemy je wspólnie.  

Dlatego zawsze przyświecał mi cel żeby realizować wspólne lekcje biologii i chemii prowadzone 
jednocześnie przez nauczycieli obu tych przedmiotów. Jest to oczywiście czasami bardzo trudne do 
przeprowadzenia, głównie z powodu trudności znalezienia miejsca w napiętym planie lekcji, 
warunków lokalowych czy po prostu braku czasu. Jednak jak przeczytamy opinie młodzieży, która 
uczestniczyła w takich zajęciach, to myślę że warto czasami wyjść poza ramy planu lekcji i ręczę, 
że zadowoleni będą nie tylko uczniowie ale również nauczyciele będą mieli wielką satysfakcję.  

 

Opinie uczniów 

 

Jakiś czas temu fakultet biologiczny klas drugich wziął udział w lekcji biochemii pt.: "Wykrywanie 
związków organicznych". Nie wątpliwie pozostanie mi z niej wiele wspomnień takich jak na 
przykład otrzymanie możliwości jedzenia podczas zajęć (wagę tego przywileju można zrozumieć 
jedynie będąc uczniem szkoły średniej z wiecznym apetytem), Pawła robiącego zdjęcia wszystkim 
i wszystkiemu (tu swój wielki moment miał nawet niezwykle interesujący palnik), tłuczenie 
probówek w czasie robienia idealnego zdjęcia do social mediów oraz dokonywanie aktu ostatecznej 
profanacji wątróbki, którą wcześniej całą załogą wyciągnęliśmy z kosza na śmieci 
i posiatkowaliśmy na drobne kawałeczki (również rejestrując nasze wspomnienia na rolce aparatu). 
Przechodząc do kwestii merytorycznej (która będzie zapewne najbardziej interesująca dla Pani, ale 
o wcześniejszych zdarzeniach nie sposób było nie wspomnieć): doświadczeniem, które zrobiło 
największe wrażenie na nas wszystkich było wykorzystanie antocyjanów do stworzenia mieszanin 
w najróżniejszych kolorach. Oprócz tego, w moją pamięć zapadł lazurowo-niebieski kolor 
odczynnika Fehlinga, który jest stosowany do wykrywania cukrów redukujących. 

Natalia Wyroba, klasa 2b 

 
 
Lekcja z wykrywania związków organicznych była dla mnie bardzo przydatna. W prosty sposób 
wytłumaczyła mi to czego nie zrozumiałam na zwykłej lekcji i pozwoliła utrwalić zdobytą już 
wcześniej wiedzę. Dowiedziałam się jakich odczynników należy użyć by ocenić czy w danej 
substancji znajdują się białka bądź tłuszcze lub cukry oraz jakie zabarwienie przyjmuje kiedy dany 
związek w niej występuje. Lekcja bardzo mi się podobała i mam nadzieję, że będzie więcej zajęć na 
tej samej zasadzie, gdyż jest to świetna okazja by poszerzyć swoją wiedzę i zrozumieć lepiej 
informacje, których dowiadujemy się na lekcjach. 

Julia Słowik, klasa 2a 
 
 



Zajęcia biologiczno - chemiczne, na których wykrywaliśmy związki organiczne w produktach 
spożywczych bardzo mi się podobały. Moja uwagę przyciągały  ciekawe eksperymenty, których 
dokładny opis dostawaliśmy w specjalnych kartach pracy. Każdy wynik doświadczenia mogliśmy 
zobaczyć z bliska i wyciągnąć wnioski. Wszyscy uczniowie będący na zajęciach brali czynny udział 
w lekcji poprzez m.in. przygotowanie produktów, które następnie wykorzystywane były do 
doświadczeń. Myślę, że takie spotkanie pomogło nam w sposób praktyczny usystematyzować 
poznaną wcześniej wiedzę i zobaczyć na własne oczy doświadczenia o których uczyliśmy się 
z podręczników. 

Paweł Szajkowski, klasa 2b 
 
"Doświadczenia z zakresu biologii i chemii (niektórym) mogą wydawać się niepotrzebne, nie mając 
pojęcia, że z kilkoma można spotkać się na co dzień jak np. koagulacja białka. Mimo, że musiałam 
zostać dodatkowy czas poza szkołą, miło spędziłam czas ucząc się biochemicznych właściwości 
w praktyce." 

Nicola Orędarz, klasa 2a  
 


