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Téma: Stanovení osmotické hodnoty rostlinné buňky 

Úkol: 
1. Stanovte osmotickou hodnotu buněk vnitřní pokožky suknice cibule kuchyňské. 

2. Vyplňte pracovní list 

Teorie: 
Osmotický potenciál představuje zápornou hodnotu osmotického tlaku. Čím má roztok vyšší koncentraci, tím má vyšší 

osmotický tlak, ale nižší osmotický potenciál. Osmotický potenciál spolu s tlakovým potenciálem (turgorem) a matričním 

potenciálem řídí sání vody v rostlině. 

V buněčné šťávě vakuoly jsou rozpuštěny osmoticky účinné látky, které jsou od vnějšího prostředí odděleny plazmatickou 

membránou (biomembránou), která je semipermeabilní. Voda, pro kterou je biomembrána propustná, přechází z buňky do 

hypertonického prostředí. To se projeví zmenšováním vakuoly a odtrháváním nástěnného cytoplasmatického povlaku od 

celulozní blány buněčné, tj. plazmolýzou. Hraniční plazmolýza je stav, kdy v buňce právě již plazmolýza neprobíhá. Okolní 

prostředí je izotonické.  

Pomůcky: 
mikroskop, mikroskopovací pomůcky, stojánek se 6 zkumavkami, cibule kuchyňská, nůž, 2M roztok NaCl, destilovaná voda 

Postup: 
1. Ředěním 2M roztoku NaCl připravte roztoky o koncentracích udaných v tabulce. Zároveň tabulku doplňte. 

2. Z vnitřní pokožky suknice cibule kuchyňské vystřihněte 6 čtverečků o straně asi 5mm. 

3. Pokožku ihned dejte do zkumavek s 20ml roztoku NaCl odstupňované koncentrace. Dbejte, aby čtverečky byly 

v roztoku ponořené. 

4. Po 5 – 10 minutách připravte preparáty a začněte čtverečky prohlížet od nejvyšší koncentrace. Pro přípravu 

preparátu použijte vždy kapku roztoku dané koncentrace. 

5. Zjistěte, při jaké koncentraci roztoku probíhá hraniční plazmolýza, což znamená, že daný roztok má přibližně stejný 

osmotický tlak jako obsah buňky. 

6. V tabulce, kterou doplňte, vyhledejte přepočtenou osmotickou hodnotu a zaznamenejte.  

Zkum.č. 2M NaCl ml destil. H2O ml výsledná konc. v M Osmotická hodnota NaCl při 20
0
C 

1   0,2 0,82 MPa 

2   0,3 1,25 MPa 

3   0,4 1,63 MPa 

4   0,5 2,05 MPa 

5   0,6 2,52 MPa 

6   0,7 2,90 MPa 

Vypracování:  
Doplnění předložené tabulky 

Závěr: 
Zjištěná osmotická hodnota buňky vnitřní pokožky suknice cibule kuchyňské. 


