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učiva. Žáci pracují samostatně a časová dotace na vypracování je 
asi 15 minut. 



1. Doplňte schéma anaerobní glykolýzy o názvy 
sloučenin: 
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2. Glykolýza probíhá: 
a) v buněčném jádře 

b) v matrix mitochondrií 

c) v cytosolu 

d) na vnitřní membráně mitochondrií 

e) v chloroplastech 

3. Celkový energetický výtěžek glykolýzy je: 
a) 6 ATP 

b) 2 ATP 

c) 4 ATP 

d) 1 ATP 

e) 36 ATP 
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c) v cytosolu 
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3. Celkový energetický výtěžek glykolýzy je: 
a) 6 ATP 
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4. Produktem glykolýzy je pyruvát. Napište jeho 
chemický vzorec: 

 

 

 

5. Za aerobních podmínek se pyruvát přeměňuje 
oxidační dekarboxylací na acetyl-CoA, který 
vstupuje do ……............ cyklu, který je v buňce 
lokalizován v ……………………………….. . 
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5. Za aerobních podmínek se pyruvát přeměňuje 
oxidační dekarboxylací na acetyl-CoA, který 
vstupuje do Krebsova cyklu, který je v buňce 
lokalizován v matrix mitochondrií . 
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6. Rozhodni o správnosti tvrzení (ANO-NE): 

a) Dýchací řetězec probíhá v matrix mitochondrií. 

b) Konečným produktem dýchacího řetězce je 
pyruvát. 

c) Acetyl Co-A se v Krebsově cyklu váže na 
oxalacetát za vzniku kyseliny citrónové. 

d) Kvašení probíhá za anaerobních podmínek. 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby 
výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských 
zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému 
zákonu. 


