
20.04.2020r.   BIOLOGIA   KL.VII         

Witam, 

 

1. Na początek – mała rozgrzewka:  

Spróbujcie zmierzyć się z zadaniami dotyczącymi budowy i funkcji układu oddechowego: 

https://learningapps.org/9527093 

https://learningapps.org/8743661 

https://learningapps.org/9526692 

 

2. Zapisz temat w zeszycie. (Pamiętajcie o systematycznym prowadzeniu zeszytu – jest potwierdzeniem, że uczestniczysz  

     w lekcjach). 

3. Przeczytaj moją notatkę  – uporządkuje informacje zawarte w podręczniku.  Możesz ją przepisać  lub wydrukować  

i wkleić do zeszytu. (Zapisy reakcji chemicznych, które są w notatce omówię jak spotkamy się w szkole). 

 

4.  W podręczniku str. 138-143 przeczytaj tekst, obejrzyj schematy, rysunki     

5. Jeśli masz do mnie  pytania to  prześlij je na email zdzislawalapczynska@psplubniany.pl 

Pozdrawiam serdecznie.  

Zdzisława Łapczyńska 
 

Temat: Mechanizm  wymiany  gazowej.  Oddychanie komórkowe. 

1. Wymiana gazowa - odbywa się na zasadzie dyfuzji ( substancje przenikają ze środowiska (miejsca) o wyższym 

stężeniu do środowiska (miejsca) o niższym stężeniu. 

 

zewnętrzna ( w płucach ) wewnętrzna (w tkankach ) 

Duże stężenie tlenu w pęcherzykach płucnych, a małe  

w dopływającej do płuc krwi powoduje, że tlen przenika  

z pęcherzyków płucnych do krwi i łączy się z hemoglobiną  

w proporcji 4 cząsteczki tlenu : 1 cząsteczka hemoglobiny: 

Hb + 4 o2                     oksyhemoglobina 

Na tej samej zasadzie z krwi do pęcherzyków płucnych 
przenika dwutlenek węgla. 

Duże stężenie dwutlenku węgla w komórkach, a małe 

w dopływającej do nich krwi powoduje, że dwutlenek 

węgla przenika z komórek do krwi. 

Na tej samej zasadzie z krwi do komórek przenika tlen. 

2. Oddychanie wewnątrzkomórkowe: 

a) oddychanie komórkowe tlenowe polega na spaleniu związków organicznych w obecności tlenu, odbywa się  

 w błonie  wewnętrznej mitochondriów, uzyskuje się dużo energii: 

 
glukoza  +  tlen                               dwutlenek węgla   +   woda   +   ENERGIA 

C6H12O6   +  6 O2    6 CO2 +   6 H 2 O   +  ENERGIA 

      

https://learningapps.org/9527093
https://learningapps.org/8743661
https://learningapps.org/9526692
mailto:zdzislawalapczynska@psplubniany.pl


 powstała energia zostaje zmagazynowana w postaci cząsteczek ATP / adenozynotrifosforan /. 

 komórka wydala CO2 i H2O do krwi, która transportuje je do płuc, nerek, skóry. 

 jeśli w organizmie brakuje cukrów, to zostają zużyte tłuszcze, a potem białka, 

 produktem przemiany białek jest mocznik, wydalany przez nerki wraz z moczem oraz w niewielkich ilościach 

przez skórę wraz z potem. 

 

b) oddychanie beztlenowe (fermentacja) to beztlenowy rozkład glukozy. Przeprowadzają go bakterie, grzyby oraz 

komórki mięśniowe. Odbywa się w cytoplazmie, uzyskuje się mało energii: 

Przykłady : 

 fermentacja  alkoholowa ( drożdże): 

drożdże 

glukoza                       alkohol etylowy   +    dwutlenek węgla   +   ENERGIA 

 

C6H12O6                                 2 C2 H5 OH             +                 2 CO2 +    ENERGIA 

 

 fermentacja  mlekowa (niektóre rodzaje bakterii oraz komórki mięśniowe): 

enzymy  wytwarzane  przez  bakterie  mlekowe 

glukoza                                                kwas mlekowy  +   ENERGIA 
 

 fermentacja octowa ( bakterie octowe), 

 fermentacja masłowa (bakterie masłowe), 

3. Wykorzystanie energii w organizmie – jest magazynowana w specjalnym związku chemicznym – ATP, który jest 

przenośnikiem energii w komórce. 

 każda cząsteczka ATP składa się z elementów połączonych wiązaniami wysokoenergetycznymi, czyli takimi, które 

magazynują dużą ilość energii, są nietrwałe i mogą zatrzymywać energię przez krótki czas. 

 

a) 

 

b) ilość energii uzyskanej z 1 g związku : 

 węglowodany - 4 kcal 
 białka           - 4 kcal 
 tłuszcze          - 9 kcal 

Jeśli zjemy więcej niż nasz organizm potrzebuje, to energia jest magazynowana w substancjach zapasowych  

np. w komórkach tłuszczowych. 

 

Rodzaj energii Wykorzystanie 

chemiczna  Budowa białka w komórce. Tworzenie związków chemicznych - hormonów, enzymów. 

mechaniczna 
 Praca komórek mięśniowych — poruszanie, wzrost. Ruch organelli komórkowych. 

 Transport substancji do wnętrza i na zewnątrz komórki. 

cieplna  Utrzymanie stałej temperatury ciała. Wytwarzanie ciepła podczas pracy narządów. 

bioelektryczna  Praca komórek nerwowych - odbieranie i przewodzenie impulsów nerwowych. 
 


