
VÝZNAMNÉ LÁTKY V ORGANISMECH 
Sacharidy (uč.str.43 – 45, odkazy) 

1.Skládají se z atomů C, H, O. 
2.Rozdělují se na sacharidy: 
a)jednoduché (glukóza, fruktóza) 
b)složitější (sacharóza, laktóza) 
c)složité = polysacharidy (škrob, glykogen, celulóza) 
3.Glukóza(= hroznový cukr) - vzniká při fotosyntéze 
(doplň rovnici dle obr.91/str.44): 
…………………………………………………………………………………… 

 jejím štěpením organismy získávají energii 
v podobě sloučeniny ATP: 
a)aerobním způsobem = dýcháním (probíhá 
v mitochondriích za přítomnosti kyslíku): 
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + ATP 
b)anaerobním způsobem – např. kvašením (za 

nepřítomnosti kyslíku): 

C6H12O6 
௩௦௬

 2 C2H5OH + 2 CO2 + méně ATP  
4.Fruktóza (= ovocný cukr) 
5.Sacharóza(= řepný, třtinový cukr) - sladidlo, rozpustný 
ve vodě 
6.Laktóza (= mléčný cukr) 
7.Škrob - zásobní látka rostlin (brambory, obilniny, rýže) 
- ve vodě je málo rozpustný 



8.Glykogen – zásobní látka živočichů (vzniká z glukózy 
v játrech a  ukládá se ve svalech a v játrech) 
9.Celulóza – stavební látka buněčných stěn (bavlník, 
len, konopí, dřevo), nerozpustný ve vodě, základní 
surovina pro výrobu papíru a textilu 
10.Jaký úkol plní sacharidy v lidském organismu? …..…… 
…………………………………………………………………………………….. 
11.Co dělá organismus s nadbytečnými sacharidy? 
……………………………………………………………………………………. 
12.Jak se nazývá celulóza v lidském jídelníčku? …………… 
13.Umí lidský organismus trávit celulózu? …………………… 
14.Kteří živočichové dokážou trávit celulózu? Vysvětli. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
15.Proč je důležitá přítomnost celulózy v lidské stravě? 
…………………………………………………………………………………….. 
16.Vyjmenuj některé zdroje vlákniny pro člověka: ……….. 
…………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

 



Tuky = lipidy (uč.str.46, 56, odkazy) 
1.Tuky jsou estery glycerolu a mastných kyselin - v 
organismech vznikají esterifikací (doplň rovnici str.46): 
…………………………………………………………………………………… 
2.Rozdělení tuků: 
a)podle skupenství  

 pevné (máslo, sádlo, ztužené tuky) 
 kapalné = oleje (slunečnicový, řepkový, olivový) 

b)podle původu 

 rostlinné 
 živočišné 

3.Význam tuků – tepelná izolace, ochrana orgánů, zdroj 
energie (tuky se v organismech trávením rozkládají na 
……………………………. a příslušnou karboxylovou kyselinu) 
4.Ztužování tuků = přeměna olejů na pevné tuky ( → 
pokrmové tuky X při nákupu zkontroluj obsah 
zdravotně závadných trans-mastných kyselin) 
5.Zmýdelnění → výroba mýdla (doplň rovnici str.56): 
…………………………………………………………………………………….. 
6.Uveď značky ztužených pokrmových tuků: ………………… 
7.Jak trans-mastné kyseliny škodí lidskému zdraví? 
………………………………………………………………..………………….. 
8.Ve kterých výrobcích se trans-mastné kyseliny 
vyskytují? ……………………………………………………………………. 


