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Anotace:  Tato prezentace slouží k procvičení učiva o fotosyntéze.   Do 
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1. Fotosyntéza probíhá u vyšších rostlin v organelách 
zvaných chloroplasty. Popište stavbu chloroplastu: 

2.  

3.  

5.  

1.   

4.  

[1] 



ŘEŠENÍ 

1. Fotosyntéza probíhá u vyšších rostlin v organelách 
zvaných chloroplasty. Popište stavbu chloroplastu: 

2. vnější membrána  

3. grana  

5. tylakoid 

1. stroma 

4. vnitřní membrána  

[1] 



2. Fotosyntéza probíhá ve dvou hlavních fázích. 
Přiřaďte děje z tabulky k jednotlivým fázím 
fotosyntézy: 
Světelná fáze  
(primární procesy) 

• … 

• … 

• … 

Temnostní fáze  
(sekundární procesy) 

• … 

• … 

• … 

fotolýza vody redukce CO2 
fotoredukce 

NADP+ 
fixace CO2 na ribulosu-1,5-

bisfosfát 

excitace  
fotoreceptoru 

regenerace 
akceptoru CO2 

fotofosforylace 



2. Fotosyntéza probíhá ve dvou hlavních fázích. 
Přiřaďte děje z tabulky k jednotlivým fázím 
fotosyntézy v pořadí, v jakém probíhají: 
Světelná fáze  
(primární procesy) 

• excitace fotoreceptoru 

• fotolýza vody 

• fotoredukce NADP+ 

• fotofosforylace 

Temnostní fáze  
(sekundární procesy) 

• fixace CO2 na ribulosu-1,5-
bisfosfát 

• redukce CO2 

• regenerace akceptoru CO2 

 

ŘEŠENÍ 



3. Odpovězte nebo doplňte: 

a) Oxid uhličitý se v Calvinově cyklu váže na 
látku zvanou …………………………….. 

b) Napište souhrnnou rovnici fotosyntézy: 

c) Kde v buňce je lokalizována světelná fáze 
fotosyntézy? Odpovězte co nejpřesněji! 

d) K redukci NADP+ jsou potřeba dva protony. 
Odkud tyto protony pocházejí? 



3. Odpovězte nebo doplňte: 

a) Oxid uhličitý se v Calvinově cyklu váže na látku 
zvanou  

ribulosa-1,5-bisfosfát 

b) Napište souhrnnou rovnici fotosyntézy: 
6 CO2  +  12 H2O             C6H12O6  +  6 O2  +  6 H2O              

c) Kde v buňce je lokalizována světelná fáze 
fotosyntézy? Odpovězte co nejpřesněji! 

v tylakoidech chloroplasttů 

d) K redukci NADP+ jsou potřeba dva protony. 
Odkud tyto protony pocházejí? 

z fotolýzy vody 

ŘEŠENÍ 



4. Rozhodněte o správnosti tvrzení ANO – NE. 
Svá tvrzení zdůvodněte!  

a) Kromě eukaryotních organizmů mají schopnost 
fotosyntézy i sinice a některé bakterie. 

b) Fotosyntéza je z energetického hlediska 
exergonická. 

c) Sekundární procesy fotosyntézy jsou závislé na 
světle. 

d) Primární procesy fotosyntézy probíhají ve 
stromatu chloroplastů. 

e) Elektrony potřebné k redukci NADP+ pocházejí z 
chlorofylu. 
 



4. Rozhodněte o správnosti tvrzení ANO – NE. 
Svá tvrzení zdůvodněte!  

a) Kromě eukaryotních organizmů mají schopnost fotosyntézy i sinice a 
některé bakterie.  

• ANO 
• i prokaryotní organizmy mají schopnost fotosyntézy, donorem H je H2S nebo organické 

kyseliny, proto nedochází k uvolňování O2 

b) Fotosyntéza je z energetického hlediska exergonická.  
• NE 
• je endergonická, E poskytuje sluneční záření 

c) Sekundární procesy fotosyntézy jsou závislé na světle.  
• NE  
• sekundární procesy nebo-li temnostní fáze, může probíhat i ve tmě 

d) Primární procesy fotosyntézy probíhají ve stromatu chloroplastů.  
• NE 
• v tylakoidech chloroplastů, zde jsou fotopigmenty 

e) Elektrony potřebné k redukci NADP+ pocházejí z chlorofylu.  
• ANO 
• elektrony, které byly excitovány slunečním zářením 

ŘEŠENÍ 



Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí 
software: 
 Microsoft Office 2010 
  
Použitý zdroj: 
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2.upravené vydání. ISBN 80-200-0600-1 

• VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. 1.vydání.Praha: Scientia, 
1998, ISBN 80-7183-083-6.  

• Obr. [1] archiv autora 

 
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby 
výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských 
zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému 
zákonu. 


