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Temat: Oddychanie tlenowe. 

 

Istotą oddychania jest rozkład związków organicznych w celu uzyskania energii potrzebnej do 

wykonywania czynności życiowych. Proces ten zachodzi we wszystkich żywych komórkach.  

 

Większość komórek żyjących w środowisku bogatym w tlen oddycha tlenowo. Przy 

ograniczonym dostępie do tlenu niektóre komórki roślinne i zwierzęce, a także pewne 

bakterie i grzyby prowadzą oddychanie beztlenowe, czyli fermentację. Oddychanie tlenowe 

dostarcza kilkakrotnie więcej energii niż oddychanie beztlenowe. 

 

Oddychaniu tlenowemu towarzyszy wymiana gazowa – komórka na zasadzie dyfuzji pobiera 

tlen i wydala dwutlenek węgla. Niewielkie organizmy pobierają tlen i wydalają dwutlenek 

węgla całą powierzchnią ciała. Dużym organizmom wielokomórkowym służą do tego 

specjalne narządy, np. skrzela u zwierząt wodnych i płuca u kręgowców lądowych. 

Intensywność oddychania zależy od aktywności życiowej organizmu. Najsłabiej oddychają 

nasiona czy zarodniki roślin będące w stanie „uśpienia”. Kiedy zaczynają kiełkować, wzrasta 

ich zapotrzebowanie na energię, musi się zatem również zwiększyć natężenie oddychania. 

Najintensywniej oddychają młode komórki będące w okresie wzrostu.  

W różnych tkankach zapotrzebowanie na energię nie jest jednakowe i zależy przede 

wszystkim od pełnionej przez nie funkcji. Komórki mięśni czy mózgu wykazują wyższy 

poziom aktywności oddechowej niż komórki skóry. Oddychanie tlenowe zachodzi w 

mitochondriach. Im większa jest aktywność oddechowa komórek, tym więcej mają one 

mitochondriów.  

 
Podczas oddychania cukry i tłuszcze są rozkładane na dwutlenek węgla i wodę. W wyniku 

rozkładu białek dodatkowo powstają związki zawierające azot – amoniak i mocznik, z kolei w 

procesie przemian amoniaku jest także wytwarzany kwas moczowy.  

Produkty te są toksyczne dla zwierząt i muszą być usunięte z organizmu. Rośliny nie 

pozbywają się związków azotowych, ponieważ zużywają je do wytwarzania własnych 

aminokwasów i białek. 

 



 
Cechy oddychania tlenowego: 

- tylko w obecności tlenu 

- zachodzi w mitochondriach 

- dostarcza więcej energii niż oddychanie beztlenowe 

- polega na rozkładzie substancji odżywczych 

- energia uzyskana dzięki oddychaniu może być przekształcona na inne typy energii 

 

Sposoby wykorzystania energii przez organizmy żywe: 

 
Bibliografia: https://epodreczniki.pl 

 

Zadanie 1: Odpowiedz krótko na pytania: 

a) Od czego zależy intensywność oddychania?............................... 

b) Jakie produkty uboczne powstają z rozkładu białek?.............................. 

c) Które komórki u ludzi wykazują największą aktywność?................................. 

d) Jak się nazywa najprostszy cukier rozkładany podczas oddychania?....................... 

e) Jakie narządy służą zwierzętom do wymiany gazowej? ......................................... 

f) Na jakie typu energii może być zamieniona energia z ATP?................................. 

 

 


