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zCentral Launch Code: A080   

Име_________________________________________     Дата_____________________________  

  

Хлоропасти и митохондрии 

  

1. Знаете ли, че повечето живи същества получават енергията си директно или индиректно от 

Слънцето? Растенията и животните съхраняват енергия в клетките си. Съхраняването на 

енергия е нещо като да имаш спестовна сметка! Растенията улавят и "спестяват" енергията 

от слънчевата светлина под формата на въглехидрати, като захари и нишесте, по време на 

фотосинтезата. Когато ядете храна, добавяте енергия към вашата спестовна сметка. Когато 

имате нужда от енергия за ежедневните дейности, вашите клетки правят "теглене" чрез 

разрушаване на въглехидрати по време на клетъчното дишане.  

 

2. Нека разгледаме лист от това тиквено растение, за да видим как растенията улавят и 

"спестяват" енергията от слънчевата светлина. Включете надписите и разчленете тъканта 

на листото. Не забравяйте, че тъкан е група от клетки, работещи заедно. Намерете 

палисадния мезофил, част от листата, където се извършва по-голямата част от 

фотосинтезата. "Мезофил" означава "среден лист", а "палисада" означава "заграждение". 

Поставете палисадно-мезофиловата клетка под надписа и направете снимка.  

 

 

 

3. Фотосинтезата е процесът, при който една растителна клетка улавя енергията от 

слънчевата светлина и я използва за производство на храна. Това е палисадно-мезофилова 

клетка. В една клетка има много органели – специализирани структури, които изпълняват 

определени функции. Палисадно-мезофиловата клетка съдържа важни органели, 

наречени хлоропласти, където се извършва фотосинтезата. Дисектирайте хлоропласта и 

локализирайте граната. Опишете формата на граната.  

 

 

 

 

 

 

4. Граната е купчина дискове, наречени тилакоди. Тилакоидите са важни, защото съдържат 

хлорофил – зелен пигмент, който улавя енергията на слънчевата светлина. Тя работи като 

соларна "клетка" в един от слънчевите панели на покривите на много къщи. Граните са 

мястото, където се провежда първият етап от фотосинтезата.  
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5. Сега продължете да дисектирате хлоропласта и локализирайте стромата, течността, която 

обгражда тилакоидите. Стромата е важна, защото това е мястото, където се провежда 

вторият етап на фотосинтезата. Помните ли как хлорофилът улови енергията на Слънцето 

по време на първия етап на фотосинтезата? Е, по време на втория етап на фотосинтезата, 

тази уловена енергия се използва за производство на храна. Кои са двете молекули, от 

които клетките се нуждаят, за да направят храна от слънчевата енергия? Съвет: Едната е 

газ, а другата е течност.  

 

 

 

 

 

6. Двете важни молекули, необходими на хлоропласта за производство на храна, са 

въглероден диоксид и вода. Въглеродният диоксид се взема от атмосферата от листата. 

Водата се приема от корените на растението и се транспортира до листата.  

 

7. Нека да разгледаме първия и втория етап на фотосинтезата. Първо, слънчевата енергията е 

уловена. Второ, уловената слънчева енергия се използва за производството на захар и 

кислород от въглероден диоксид и вода.  

 

8. Захарта, произведена по време на фотосинтезата, се нарича глюкоза. Това е проста захар, 

която е важен енергиен източник за живите неща и се използва за изграждане на много 

други въглехидрати. Въглехидратите, като захари и нишесте, са молекули, състоящи се от 

въглерод, водород и кислород. Когато ядем въглехидрати, добавяме енергия към нашата 

спестовна сметка. По време на фотоситезата се произвежда и кислород. Кислородният газ 

се състои от два атома кислород. Опишете връзката между хлоропластите и фотосинтезата.  

 

 

 

 

 

 

9. Организмите използват енергията, съхранявана в глюкозата, за да изпълняват много 

жизнени функции. Клетъчното дишане е процес, при който клетките получават енергия от 

глюкозата. Когато растение или животно се нуждае от енергия, то прави "изтегляне" от 

своята "спестовна сметка" с помощта на друг много важен органел, митохондриите. 

Дисектирайте и двете клетки и намерете митохондриите. 
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10. Митохондриите са оформени перфектно за процеса на клетъчно дишане. Дисектирайте 

митохондриите, за да изследвате техните части. Забележете, че митохондриите имат 

външна мембрана, която покрива органела като кожа и вътрешна мембрана, която се 

сгъва многократно, за да създаде наслоени структури, наречени криста. Кристата 

увеличава повърхността на вътрешната мембрана, което дава на митохондриите по-

голямо пространство, в което да си свършат работата. Течността, съдържаща се в 

митохондриите, се нарича матрица.  

 

11. Нека да проучим митохондриите, за да видим как организмите правят "изтегляния" от 

тяхната енергийна спестовна сметка за изпълнение на жизнените функции. Подобно на 

фотосинтезата, клетъчното дишане се извършва на два етапа. Първият етап се извършва в 

цитоплазмата на клетката. Цитоплазмата е областта между клетъчната мембрана и ядрото, 

която е направена от гело-подобна течност. В цитоплазмата, глюкозата се разгражда на 

малки молекули, което отделя малко количество енергия за клетката.  

 

12. Вторият етап на клетъчното дишане се извършва в митохондриите. Малките молекули се 

разграждат на още по-малки молекули и след това се комбинират с кислород, за да се 

произведе вода и въглероден диоксид. Тази реакция освобождава много енергия за 

клетката. Защо според вас митохондриите се наричат "електроцентралата" на клетката?  

 

 

 

 

 

13. Да преговорим – глюкозата е важен енергиен източник за живите неща и се използва за 

изграждане на много други въглехидрати. Когато клетката се нуждае от енергия, тя прави 

"теглене" от енергийната спестовна банка, използвайки процеса на клетъчно дишане. 

Клетъчното дишане разгражда глюкозата с помощта на кислород, за да се произведе вода, 

въглероден диоксид и енергия, които клетката да използва.  

 

14. Фотосинтезата и клетъчното дишане са важни процеси, които клетките извършват за 

получаване и използване на енергия. Прилагайки наученото, подредете моделите, за да 

покажете и двата процеса: фотосинтезата в хлоропластите и клетъчното дишане в 

митохондриите. Снимайте.  

 

 

15. Забелязвате ли нещо подобно в тези две уравнения? Можете да мислите за това, което се 

случва в хлоропластите и митохондриите, като за противоположни процеси. Опишете как 

тези два процеса образуват цикъл, който поддържа равновесието на въглеродния диоксид 

и кислорода на Земята.  
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16. Учените изравняват уравненията, за да покажат как реакциите следват научните закони. 

Това е изравненото уравнение за фотосинтезата и клетъчното дишане. Вие научихте как 

хлоропластите и митохондриите са важни части от клетките. Хлоропластите помагат на 

растителните клетки да улавят и "пестят" енергия по време на фотосинтезата, а 

митохондриите помагат както на растителните, така и на животинските клетки да "теглят" 

енергия за жизнените си функции по време на клетъчното дишане. Изберете един от тези 

органели и опишете как неговата функция помага на клетката да получи или да използва 

енергия.  

 


