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sluneční záření 

chlorofyl 

A) Chloroplasty 

1. Zakresli 2-3 buňky lístku měříku s chloroplasty 

2. Zaznamenej výsledky pozorování chloroplastů: 

a) většinou vyplňují celý vnitřek buňky 

b) 10 a více 

c) přibližně stejně velké 

d) zelené 

e) kulovité, vejčité, bochníčkovité 

3. Odpověz na otázky: 

a) 6CO2 + 6H2O  ––––––––> C6H12O6 + 6O2 

b) chlorofyl a a chlorofyl b 

c) chlorofyl c, chlorofyl d, fukoxantin, fykoerytrin, fykocyanin 

d) jsou schopné absorbovat sluneční záření 

e) z anorganických látek vzniká glukoza, která je prekurzorem dalších organických látek a kyslík 

f) světelná ve dne, temnostní ve dne i v noci 

g) ve světelné fázi,  je donorem elektronů pro chlorofyl a 

 je zdrojem kyslíku, který se fotosyntézou uvolňuje 

 je zdrojem elektronů, které redukují přenašeč NADP+ na NADPH + H+ 

h) v temnostní fázi (v Calvinově cyklu) 

ch) produkují organické látky 

Zv.: 10 x 10 
Vlastní zdroj 
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i) dýchání, jde o katabolický děj, při kterém se za spotřeby kyslíku uvolňuje energie a ze složitých organických 

látek vznikají látky jednodušší 

B) Chromoplasty 

4. Zakresli 1 – 2 buňky s chromoplasty: 

5. Zaznamenej výsledy pozorování chromoplastů: 

a) ve skupinkách v cytoplazmě 

b) přibližně 10 

c) většinou stejně velké 

d) červenožluté, oranžové, žlutooranžové 

e) vřetenovitý až kulovitý 

6. květy – lákají hmyz, který zprostředkovává opylení, plody- jsou vyhledávány živočichy, kteří rozšiřují jejich 

semena, kořeny 

C) Leukoplasty 

7. Zakresli buňku se škrobovými zrny: 

 

 

Zv.: 10 x 10 
Vlastní zdroj 

 

 

Zv.: 10 x 10 
Vlastní zdroj 
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8. Zaznamenej výsledky pozorování škrobových zrn: 

a) různé velikosti 

b) bezbarvé 

c) oválný, protáhlý 

d) tmavě modré až černé 

9. molekuly jodu se navážou na škrob a způsobí tím změnu barvy 

10. v orgánech které nejsou vystaveny světlu – kořeny, oddenky, ... 

11. mohou být později využity jako zdroj energie pro buňky 


