
Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi fotosyntezy (podręcznik biologii i poniżej zamieszczone 

opracowanie) i rozwiąż zadania z karty pracy umieszczone pod tematem lekcji. 

 

Temat: Autotroficzne odżywianie się organizmów – fotosynteza. 

 

1. Autotrofy – organizmy samożywne – z prostych związków nieorganicznych wytwarzają złożone 

związki organiczne. 

a) Fotoautotrofy – wykorzystują energię świetlną:  

- rośliny, protisty roślinopodobne, sinice 

 

6 CO2 + 6 H2O                  C6 H12 O6 + 6 O2 

 

-  bakterie zielone i purpurowe:  

 

6 CO2 + 12 H2S               C6 H12 O6 + 12 S + 6 H2O 

 

b) Chemoautotrofy – wykorzystują energię chemiczną: 

 

2. Rodzaje barwników biorących udział w fotosyntezie 

- chlorofil a – niebieskozielony  

- chlorofil b – zielonożółty  

- bakteriochlorofil ( u bakterii fotosyntetyzujących) 

- barwniki pomocnicze:  

Karoten (pomarańczowy) 

Ksantofil (żółty) 

 

3. Budowa i funkcja fotosystemów I i II – są to struktury znajdujące się w błonie tylakoidów. 

Forosystemy to kompleksy barwników, białek i lipidów, warunkujące przebieg reakcji zależnych od światła, 

w skład których wchodzą: 

- centrum reakcji – zawiera chlorofil a oraz pierwotny akceptor elektronów; 

- anteny energetyczne – zawierają kilkaset cząsteczek chlorofili i karotenoidów – ich funkcją jest 

pochłanianie i przekazywanie energii do centrum reakcji;  

Rodzaje fotosystemów: 

- PS I – zawiera chlorofil P – 700 i karoten jako barwnik pomocniczy; 

- PS II – zawiera chlorofil P – 680 i ksantofil jako barwnik pomocniczy; 

W błonie tylakoidów pomiędzy fotosystemami znajdują się przenośniki elektronów oraz enzym – syntaza 

ATP. 

 

4. Fotosynteza u roślin  

a) Miejsce zachodzenia fotosyntezy – chloroplasty 

- Fosforylacja niecykliczna czyli faza fotosyntezy zależna od światła (faza jasna) -  zachodzi w tylakoidach 

chloroplastów 

- faza ciemna – zachodzi w stromie chloroplastów 

 

b) Przebieg fosforylacji niecyklicznej 

- absorpcja fotonów przez fotosystem PS I i PS II powoduje wybicie elektronów z cząsteczek chlorofilu i 

powstanie w nich luki elektronów 



- wybite elektrony z PS I są wychwycone przez pierwotny akceptor elektronów i skierowane na łańcuch 

przenośników, a następnie na NADP
+
 

- elektrony wybite z PS II są przenoszone przez przenośniki elektronów na PS I zapełniając występującą tu 

lukę elektronów; 

- chlorofil w PS II aby zapełnić swoją lukę elektronową przyciąga elektrony z wody, która ulega fotolizie: 

2 H2O – 4 e = 4 H
+
 + O2 (tlen uchodzi do atmosfery) 

- protony (H
+
) z rozpadu wody i elektrony z PS I wykorzystywane są do redukcji NADP

+
 

- część energii przemieszczających się elektronów jest wykorzystywana przez przenośniki elektronów do 

przepompowywania protonów ze stromy do wnętrza tylakoidów, co powoduje powstanie różnicy stężeń 

protonów na zewnątrz i wewnątrz tylakoidów; 

- syntaza ATP transportuje nadmiar protonów z powrotem do stromy, wykorzystując energię 

przemieszczających się protonów do syntezy ATP. 

 

        c)  Faza fotosyntezy niezależna od światła – cykl Calvina.  

- Karboksylacja 

Przyłączenie CO2 do rybulozo – 1,5 – bisfosforanu (RuBP) – powstaje nietrwały związek 

sześciowęglowy, który rozpada się na dwie cząsteczki trójweglowego kwasu 3 – fosfoglicerynowego 

(PGA) 

- Redukcja 

Przekształcenie PGA w aldehyd 3 – fosfoglicerynowy (PGAL) przy udziale siły asymilacyjnej (ATP, 

NADPH + H
+
) 

- Regeneracja  

Odtworzenie rybulozo – 1,5 – bisfosforanu przy udziale ATP. 

Z powstałych sześciu cząsteczek PGAL pięć służy do regeneracji, a jedna cząsteczka stanowi zysk 

fotosyntezy – pierwotny produkt fotosyntezy, z którego powstają wtórne produkty fotosyntezy: 

- glukoza – powstają z niej dwucukry, inne cukry proste, cukry złożone 

- ketokwasy – powstają z nich aminokwasy i białka 

- kwasy tłuszczowe – powstają z nich lipidy 

- pozostałe związki organiczne (np. nukleotydy, kwasy nukleinowe) 

 

 

5. Rośliny typu C3 i C4. 

C3 – pierwotnym produktem karboksylacji jest związek trójwęglowy  PGA – tak jest u większości roślin. 

C4 – pierwotnym produktem karboksylacji jest związek czterowęglowy – szczawiooctan (tak jest u 

kukurydzy, trzciny cukrowej);  

 

  



Fotosynteza – karta pracy  

 

Zadanie 1. (2 pkt) Uproszczony zapis procesu fotosyntezy u roślin zielonych: 

 
Sumaryczne równanie procesu fotosyntezy u purpurowych bakterii siarkowych (beztlenowce): 

 
Cechą wspólną tych reakcji jest powstawanie cukrów na drodze redukcji CO2. Wskaż źródła wodoru 

użytego do redukcji CO2 w procesach fotosyntezy u roślin zielonych i u purpurowych bakterii 

siarkowych oraz wyjaśnij, dlaczego organizmy te korzystają z różnych źródeł tego pierwiastka. 

 

Zadanie 2. (2 pkt) Procesy zachodzące podczas fotosyntezy polegają na przekształcaniu energii świetlnej w 

energię chemiczną zgromadzoną w związkach organicznych.  

a) Uporządkuj wymienione procesy (A–E) zachodzące podczas fotosyntezy, zgodnie z kolejnością ich 

zachodzenia. Zapisz ich oznaczenia literowe we właściwej sekwencji.  

A. synteza trioz                                              

B. absorbcja światła przez chlorofil  

C. synteza heksoz                                          

D. synteza ATP i NADPH2  

E. wzbudzanie elektronów chlorofilu  

b) Podaj czynnik środowiskowy, który ogranicza występowanie organizmów fotosyntetyzujących w 

morzach i oceanach na głębokości poniżej 100 m. 

 

Zadanie 3. (2 pkt) Nitkowata skrętnica została oświetlona światłem rozszczepionym w pryzmacie na barwne 

widmo. Następnie dodano do środowiska ruchliwe bakterie tlenowe, które zaczęły się skupiać wzdłuż jej 

komórek w ściśle określonych miejscach, co zobrazowano na rysunku w postaci drobnych kreseczek. Gdy 

usuwano skrętnicę z wody bakterie nie wykazywały tendencji do takiego skupiania się. Rysunek poniżej jest 

ilustracją tego doświadczenia. 

 

Zakładając, że bakterie gromadziły się w 

okolicy, gdzie uwalniał się tlen zaznacz dwie 

hipotezy badawcze, których potwierdzeniem 

są otrzymane wyniki doświadczenia. 

 

 

A. Długość fali światła nie ma wpływu na intensywność procesu fotosyntezy.  

B. Natężenie procesu fotosyntezy zależy od długości fali światła.  

C. Najskuteczniejszy dla przebiegu fotosyntezy jest zakres widma w granicach 420–630 nm.  

D. Strefa światła o długościach fal w zakresie 400–450 nm i 650–700 nm jest wystarczającym czynnikiem 

przyciągającym bakterie.  

E. Najbardziej efektywne dla przebiegu fotosyntezy jest światło niebieskie i czerwone. 

 

Zadanie 4. (1 pkt) Poniższe zdania zawierają informacje o fazie fotosyntezy niezależnej od światła. Zaznacz 

zdanie zawierające błędną informację i uzasadnij swój wybór.  

1. Reakcje niezależne od światła przebiegają w stromie chloroplastów.  

2. Faza niezależna od światła, czyli tzw. cykl Calvina, składa się z trzech etapów – karboksylacji, redukcji i 

regeneracji.  

3. W stromie chloroplastów, w wyniku cyklu przemian CO2 zostaje przekształcony w produkt fotosyntezy. 

4. W procesie redukcji dwutlenku węgla wykorzystywane są produkty fazy świetlnej – ATP i NADP. 


