
Wykorzystaj nowe informacje dotyczące metabolizmu podane poniżej, własną wiedzę, podręcznik do 

biologii oraz Internet i rozwiąż zadania umieszczone pod tematem lekcji. 

 

Temat lekcji: Metabolizm węglowodanów i lipidów 

 

1. Substraty energetyczne dla organizmów: 

 

- glukoza  

- tłuszcze 

- białka 

 

Głównym źródłem energii dla większości komórek jest glukoza, ale komórki mogą też wykorzystywać jako 

źródło energii tłuszcze i białka 

 

2. Źródła glukozy dla organizmów zwierzęcych 

 

a) trawienie cukrów złożonych dostarczanych z pokarmem (skrobia – cukier roślinny, glikogen – 

cukier zwierzęcy) 

 

b) rozkład zmagazynowanego w wątrobie glikogenu (proces ten nazywamy glikogenolizą) 

 

c) glukoneogeneza – synteza glukozy z substancji, które nie są cukrami; 

 

Związki chemiczne, z których komórki mogą wytwarzać glukozę to: 

- kwas mlekowy (powstaje w intensywnie pracujących mięśniach i erytrocytach) 

- aminokwasy (powstają z rozkładu białek) 

- glicerol (pochodzi z trawienia tłuszczów) 

 

3. Rozkład tłuszczów 

 

Z 1grama tłuszczu uzyskuje się ponad 2 razy więcej energii niż 1 gram cukru 

 

Tłuszcze są źródłem energii dla: 

- mięśnia sercowego 

- mięśni szkieletowych w czasie spoczynku 

 

W wyniku rozkładu tłuszczu powstaje glicerol i kwasy tłuszczowe: 

 

Glicerol – przekształca się w glukozę będącą źródłem energii lub aldehyd 3-fosfoglicerynowy, który  zostaje 

włączony do szlaku glikolizy oddychania komórkowego 

 

Kwasy tłuszczowe – przekształcają się w acetylo-CoA, który jest wykorzystywany w cyklu Krebsa  

Szereg reakcji przekształcania kwasów tłuszczowych w acetylo-CoA nazywamy beta - osydacją 

 

W procesie beta – oksydajcji powstają też przenośniki elektronów: NADH + H
+ 

 oraz FADH2, które są 

wykorzystane w łańcuchu oddechowym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy – metabolizm węglowodanów i lipidów (7) 

 

Zadanie 1. (1 pkt) Glukoza w warunkach beztlenowych ulega przemianie w kwas mlekowy. 

 

Na podstawie analizy rysunku podaj, czy jest to proces 

anaboliczny czy kataboliczny. Odpowiedź uzasadnij jednym 

argumentem. 

 

 

 

 

 

Zadanie 2. Uwalnianie przez organizmy energii cieplnej jest warunkiem ich przeżycia. Zwierzęta w 

hibernacji, noworodki niektórych gatunków (w tym – człowieka) i ssaki przystosowane do życia w niskich 

temperaturach wytwarzają ciepło dzięki tzw. białkom rozprzęgającym. Białka te występują licznie w błonie 

grzebieni mitochondriów komórek brunatnej tkanki tłuszczowej, gdzie tworzą kanały jonowe. Aktywne 

białka rozprzęgające transportują protony z przestrzeni międzybłonowej do macierzy mitochondrialnej, 

uwalniając jednocześnie energię gradientu protonowego w postaci ciepła. Skutkiem ubocznym jest 

zmniejszenie wydajności powstawania ATP z udziałem syntazy ATP. Komórki brunatnej tkanki tłuszczowej 

mają bardzo liczne mitochondria o dużych i licznych grzebieniach. Tkanka ta jest silnie unaczyniona. 

Również niektóre rośliny mają zdolność wytwarzania dużej ilości ciepła. Przykładem może być skupnia 

cuchnąca (Symplocarpus foetidus), zapylana przez muchówki i kwitnąca od lutego do marca, kiedy leży 

jeszcze śnieg, a temperatura otoczenia jest jeszcze niska. Temperatura jej kwiatostanu osiąga ok. 20 °C. 

Mitochondria tej rośliny uwalniają dużo ciepła, co pozwala kwiatom wydzielać substancje zapachowe. W 

kwitnącej roślinie wysoka temperatura utrzymuje się ok. dwóch tygodni. 

a) (0–1) Wyjaśnij, odnosząc się do mechanizmu fosforylacji oksydacyjnej, dlaczego obecność 

aktywnego białka rozprzęgającego w błonie wewnętrznej mitochondrium komórek brunatnej tkanki 

tłuszczowej jest przyczyną zmniejszenia wydajności powstania ATP z udziałem syntazy ATP.  

b) (0–1) Wykaż związek między cechami brunatnej tkanki tłuszczowej – silnym unaczynieniem oraz 

obecnością licznych mitochondriów w jej komórkach – a funkcją pełnioną przez tę tkankę u zwierząt.  

c) (0–1) Wykaż, uwzględniając stosunek powierzchni ciała do jego objętości, że u nowo narodzonych 

ssaków konieczne jest wytwarzanie dużej ilości ciepła dla utrzymania stałej temperatury ich ciała.  

d) (0–1) Wyjaśnij, w jaki sposób opisana zdolność skupni cuchnącej do wytwarzania ciepła w czasie 

kwitnienia ułatwia tej roślinie rozmnażanie płciowe.  

e) (0–1) Spośród wymienionych narządów organizmu człowieka wybierz i zaznacz ten, który oprócz 

swojej podstawowej funkcji może również pełnić funkcję termogeniczną. 

 A. mięśnie szkieletowe     B. skóra     C. mózgowie      D. Tarczyca 

 

 


