
Klasa Ia  Technik Hotelarstwa / Technik Pojazdów Samochodowych 

Biologia - 7.05.2020 r. 

Temat: Procesy beztlenowego uzyskiwania energii c. d. 

Zapoznam się z definicją oraz rodzajami fermentacji. Nauczę się: opisać przebieg oraz znaczenie 

fermentacji mlekowej i alkoholowej; określić zysk energetyczny procesów beztlenowych; porównać 

oddychanie tlenowe z fermentacją mlekową; opisać sposoby wykorzystania przez człowieka  

fermentacji mlekowej i alkoholowej. 

Proszę przeczytać tekst z podręcznika znajdujący się na stronach 129-131. Następnie proszę 

rozwiązać poniższą kartę pracy. 

1. Wyjaśnij pojęcia: 

Oddychanie komórkowe 

 

Oddychanie tlenowe 

 

Fermentacja  

 

2. Zaznacz zdanie zawierające prawdziwe informacje na temat oddychania komórkowego. 

a) To proces, w którym powstają złożone związki organiczne. 

b) Jest procesem anabolicznym. 

c) Energia uwalniana podczas oddychania komórkowego jest częściowo zmagazynowana w 

ATP. 

d) Organizmy samożywne nie przeprowadzają procesu oddychania komórkowego, 

ponieważ pozyskują energię w trakcie fotosyntezy. 

3. Rozwiąż zadania. 

a) Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwy etapów oddychania tlenowego i obszarów 

mitochondriom, w których te etapy zachodzą. 

Nazwa etapu oddychania tlenowego Nazwa obszaru mitochondrium 

  

 matrix 

Łańcuch oddechowy  

 

b) Podaj nazwę i miejsce zachodzenia w komórce etapu oddychania tlenowego, który 

poprzedza etapy zachodzące w mitochondrium. 

Nazwa etapu: ………………………………….. 

Miejsce zachodzenia etapu w komórce: ………………………………………………. 

4. Schemat przedstawia transport substratów i produktów do i z mitochondrium. 

 

Substraty/Produkty                                                                                                Substraty/Produkty 

                                                                          mitochondrium 

 



a) Uzupełnij schemat podanymi nazwami i skrótami związków chemicznych. 

glukoza, ADP, ATP, dwutlenek węgla, tlen, woda, pirogronian 

 

b) Określ, która grupa związków chemicznych wpisanych na schemacie to substraty, a która – 

produkty reakcji zachodzących w mitochondrium. Skreśl na schemacie niewłaściwe 

określenia. 

5. Uzupełnij tabelę. Podaj nazwy etapów oddychania tlenowego, których dotyczą opisy. 

Uwaga: Niektóre opisy dotyczą więcej niż jednego etapu. 

Opis reakcji Etapy oddychania tlenowego 

Cząsteczka glukozy zostaje przekształcona do dwóch 
cząsteczek pirogronianu. 

 

Powstają zredukowane przenośniki elektronów – 
NADH. 

 

W wyniku przekształcenia pirogronianu powstaje 
acetylo-CoA. 

 

Powstaje produkt uboczny oddychania tlenowego – 
woda. 

 

Powstają zredukowane przenośniki elektronów – 
FADH2 i NADH. 

 

Podczas tego etapu dochodzi do wytworzenia 
największej ilości ATP. 

 

Zredukowane przenośniki elektronów są utleniane i 
oddają elektrony. 

 

 

6. Sformułuj zależność pomiędzy liczbą mitochondriów w komórce a intensywnością 

oddychania tlenowego. 

 

 

7. Określ, które z poniższych opisów dotyczą fermentacji mleczanowej, które – fermentacji 

alkoholowej, a które – obu typów fermentacji. Wstaw znak X w odpowiednich rubrykach 

tabeli. 

Opis Fermentacja mleczanowa Fermentacja alkoholowa 

W jej wyniku powstaje kwas 
mlekowy 

  

W jej wyniku powstaje etanol   

Zachodzi w mięśniach 
szkieletowych zwierząt w 
sytuacji, kiedy brakuje tlenu 

  

Zachodzi w czerwonych 
krwinkach ssaków 

  

Przeprowadzają ją niektóre 
bakterie 

  

Przeprowadzają ją drożdże   

Zysk energetyczny tego procesu 
to dwie cząsteczki ATP 

  



W procesie tym glukoza ulega 
niecałkowitemu utlenieniu 

  

Jest to proces uzyskiwania 
energii bez udziału tlenu 

  

Ten typ fermentacji 
wykorzystuje się do 
spulchniania ciasta, przez co 
wzrasta jego objętość 

  

Dzięki tej fermentacji możliwa 
jest produkcja piwa i wina 

  

Dzięki tej fermentacji uzyskuje 
się kiszoną kapustę 

  

 

8. Napisz dwa podobieństwa oraz dwie różnice między fermentacją mleczanową a 

oddychaniem tlenowym.  

 

Zdjęcia proszę wysłać do 13 maja 2020 r. 

 


