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Metodické poznámky: 
 
Následující dvě strany učitel namnoží pro všechny žáky coby pracovní listy. 
 
Na stranách 4 a 5 je autorské řešení.  



        Stavba a metabolismus prokaryotní buňky 
(Výpisky ze stavebního deníku Ferdy Mravence) 

 

 

1.  Pojmenuj jednotlivé části prokaryotické buňky:     
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Average_prokaryote_cell-_unlabled.svg 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kterak dát dohromady cytoplazmatickou membránu:    (vyškrtej, co se nehodí) 

 

 v kyblíku zamíchat nukleotidy ▪ aminokyseliny 

▪ fosfolipidy ▪ peptidoglykany , 

 „dochutit“ cukry ▪ tuky ▪ bílkovinami ▪ 

nukleovými kyselinami,  

 zalít vodou; ono se to zformuje do podoby 

………………………………………  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CellMembraneDrawing.jpg                 a máme hotovo. 

 
3. Co z čeho? ( nabízí se podobnost:  slepice z vejce nebo vejce ze slepice???) 
 

základní stavební jednotka makromolekula (popř. část buňky) 
  
  
  
  
  

 

Výběr:   aminokyselina, nukleová kyselina, mastná kyselina, buněčná stěna, bílkovina, cytoplasmatická 

membrána, nukleotid, lipid, nukleová kyselina, fosfolipid, peptidoglykan 

(ve výběru přebývá jedno „kukaččí vejce“ – nedej se splést) 

 

4. Prohlédni si následující schémata. Na obou je zobrazeno totéž. O co jde?  ……………………………. 

      

 



 

http://www.chemieunterricht-interaktiv.de/molekuele/aminosaeuren/glycin/glycin.html       http://www.ernaehrung.de/lexikon/ernaehrung/g/Glycin.php 



 

5. Bez pojmů se nedomluvím (ani mezi kamarády): 

Metabolismus (tj. …………………………………….) probíhá v buňce pomocí ……………………. drah. 

Metabolická dráha, během níž se z látek ………………………….. získávají látky ………………………, 

se nazývá …………………………………. (Příklad: fotosyntéza)  Energie se při nich …………………. .  

Opakem těchto metabolických drah jsou dráhy …………………………………… . Při nich se z látek 

……………………. získávají látky …………………………… Energie se ………………………… 

Příkladem může být: …………………….. 

Průběh jednotlivých metabolických biochemických reakcí katalyzují ………………, což jsou 

……………….  

Prostředníkem mezi metabolickými drahami je sloučenina, která je schopna „uskladňovat energii“, jde o …, 

(což je zkratka pro ………………………………………………….) 

 

6. Popiš, co je na obrázku: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
Z čeho se skládá nukleotid  ……?   
                        typ zobrazené sloučeniny↑ 
 
 
1. ……………………….. 
 
 
 
2. ……………………….. 
 
 
 
3. ……………………….. 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dna_strand3_cs.png 
 
 
 
 
 



 

 Stavba a metabolismus prokaryotní buňky - řešení 
(Výpisky ze stavebního deníku Ferdy Mravence)   

 

 

1.  Pojmenuj jednotlivé části prokaryotické buňky:     
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Average_prokaryote_cell-_en.svg  
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kterak dát dohromady cytoplazmatickou membránu:    (vyškrtej co se nehodí) 

 v kyblíku zamíchat nukleotidy ▪ aminokyseliny 

▪ fosfolipidy ▪ peptidoglykany , 

 „dochutit“ cukry ▪ tuky ▪ bílkovinami ▪ 

nukleovými kyselinami,  

 zalít vodou; ono se to zformuje do podoby  

dvojvrstvy fosfolipidů a máme hotovo. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CellMembraneDrawing.jpg                  

 
3. Co z čeho? ( nabízí se podobnost:  slepice z vejce nebo vejce ze slepice???) 
 

základní stavební jednotka makromolekula (popř. část buňky) 

nukleotid nukleová kyselina 

aminokyselina bílkovina 

mastná kyselina lipid 

fosfolipid cytoplasmatická membrána 

peptidoglykan buněčná stěna 
 

 

4. Prohlédni si následující schémata. Na obou je zobrazeno totéž. O co jde?  O aminokyselinu glycin.     

 

 

 



http://www.chemieunterricht-interaktiv.de/molekuele/aminosaeuren/glycin/glycin.html       http://www.ernaehrung.de/lexikon/ernaehrung/g/Glycin.php 



 

5. Bez pojmů se nedomluvím (ani mezi kamarády): 

Metabolismus (tj. výměna látek) probíhá v buňce pomocí metabolických  drah. 

Metabolická dráha, během níž se z látek jednoduchých získávají látky složitější, se nazývá anabolická dráha 

(Příklad: fotosyntéza)  Energie se při nich spotřebovává.  

Opakem těchto metabolických drah jsou dráhy katabolické . Při nich se z látek složitějších získávají látky 

jednodušší.   Energie se uvolňuje. Příkladem může být: dýchání . 

Průběh jednotlivých metabolických biochemických reakcí katalyzují enzymy, což jsou bílkoviny. 

Prostředníkem mezi metabolickými drahami je sloučenina, která je schopna „uskladňovat energii“, jde o 

ATP, (což je zkratka pro adenosintrifosforečnou kyselinu.) 

 

6. Popiš, co je na obrázku: 

 Jeden ze dvou komplementárních řetězců DNA 

 

 
Z čeho se skládá nukleotid  DNA?   
                        typ zobrazené sloučeniny↑ 
 
 
1. cukr deoxyribóza 
 
 
2. část kyseliny fosforečné  
    (fosfátová skupina) 
 
 
3. dusíkatá báze 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dna_strand3_cs.png 
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Všechny uveřejněné odkazy [cit. 12-05-2013] . 
 
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz).  
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a 
školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
 
Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. 

 


