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Temat: Oddychanie komórkowe. 

 

Oddychanie zwykle kojarzy się nam z wdechem i wydechem. Tymczasem jest to dużo 

bardziej złożona czynność życiowa. Odbywająca się w płucach wymiana gazowa umożliwia 

dostarczenie tlenu każdej żywej komórce. Tlen jest wykorzystywany do oddychania 

komórkowego. Na czym ten proces polega i co oprócz tlenu jest jeszcze potrzebne? 

 

Aby zrozumieć, na czym dokładnie polega oddychanie, musimy dowiedzieć się, czym jest 

spalanie. Jest to reakcja chemiczna różnych substancji z tlenem, podczas której uwalniana jest 

energia – dlatego czujemy ciepło i widzimy światło. Dzięki spalaniu możemy uzyskać energię 

potrzebną do ogrzania mieszkania i ugotowania posiłku. Do uwolnienia energii zawartej na 

przykład w drewnie niezbędny jest tlen z powietrza.  

 

Oddychanie komórkowe 

W organizmie człowieka odbywa się proces polegający na uwalnianiu energii zawartej w 

pożywieniu przy udziale tlenu. Proces ten zachodzi w każdej komórce ciała, dlatego nazywa 

się go oddychaniem komórkowym. Jest on typowy dla wszystkich żywych organizmów. U 

większości bierze w nim udział tlen. Oddychanie komórkowe jest bardzo podobne do 

spalania, ale istnieją dwie ważne różnice: 

 

1. oddychanie komórkowe nie zachodzi tak gwałtownie, jak spalanie; 

 

2. energia powstała podczas oddychania nie rozprasza się w postaci światła i ciepła, lecz jest 

magazynowana przez organizm. 

 

Udział w procesie oddychania komórkowego biorą głównie cukry i tłuszcze. Dlatego 

pokarmy bogate w te składniki pokarmowe nazywamy energetycznymi. Zarówno pokarm, jak 

i tlen są przenoszone do komórek za pomocą krwi. W wyniku oddychania komórkowego 

uwalniana jest energia; powstają też produkty uboczne: dwutlenek węgla i woda. Dwutlenek 

węgla jest usuwany podczas wymiany gazowej, zaś woda może zostać spożytkowana przez 

organizm. 

 

Istotą procesu oddychania jest uwalnianie energii z pokarmu. Energia chemiczna zawarta w 

związkach organicznych jest magazynowana w cząsteczkach ATP i stopniowo przetwarzana 

na inne rodzaje energii potrzebne komórce. 

 

Oddychanie jest procesem warunkującym życie, pozwala bowiem organizmom korzystać z 

energii zawartej w pokarmie. Wszystkie istoty potrzebują energii do wykonywania czynności 

życiowych – dzięki niej mogą się poruszać i odżywiać, wydalać, reagować na bodźce, 

prowadzić procesy biochemiczne w komórkach, rozmnażać się i rosnąć. Ptaki i ssaki 

potrzebują energii również po to, żeby utrzymywać stałą temperaturę ciała, niezależną od 

temperatury otoczenia. Związki organiczne zawierają energię chemiczną, dlatego są 

pokarmem organizmów. Uwalnianie energii z pokarmu odbywa się w każdej żywej komórce.  

W komórkach organizmów jądrowych proces ten zachodzi w mitochondriach – strukturach, 

których funkcję można porównać z działaniem elektrowni. Zawierają one enzymy zdolne do 

przeprowadzania tego procesu.  

Związkiem organicznym będącym źródłem energii jest cukier – glukoza. Kiedy w organizmie 

zabraknie glukozy, wówczas są rozkładane substancje zapasowe, głównie inne cukry i 



tłuszcze, gdy zaś i te rezerwy się wyczerpią, wtedy zostają rozłożone nawet białka. 

Wykorzystanie białek jako „paliwa” jest skutkiem długotrwałego głodu i na przykład u 

zwierząt prowadzi do zaniku mięśni. W procesie oddychania energia chemiczna jest 

przetwarzana. Znaczna jej część zostaje rozproszona w formie ciepła, reszta zaś jest 

zmagazynowana w cząsteczkach związku chemicznego nazywanego ATP. Może on być 

transportowany po całej komórce i następnie wykorzystywany tam, gdzie wystąpi 

zapotrzebowanie na energię.  

W komórce energia jest uwalniana z pokarmu w obecności tlenu lub bez jego udziału, dlatego 

wyróżnia się dwa sposoby oddychania komórkowego: oddychanie tlenowe i oddychanie 

beztlenowe. Tlenowo oddychają rośliny i zwierzęta (oprócz pasożytów jelitowych), a także 

większość mikroorganizmów i grzybów. Oddychanie beztlenowe jest głównym źródłem 

energii dla organizmów żyjących w środowiskach, w których brakuje tlenu lub jest go 

niewiele. W taki sposób oddychają niektóre bakterie, grzyby i pasożyty jelitowe, czasem 

również komórki mięśniowe. 
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Zadanie 1: Po co organizmy oddychają? 

 

 

 

 

 

Zadanie 2: Prawda czy fałsz? 

 

a) Organizmy oddychają tlenowo lub beztlenowo. 

b) Oddychanie jest podobne do spalania. 

c) Energia uzyskana z oddychania jest magazynowana w postaci ATP. 

d) Rośliny oddychają beztlenowo. 

e) Pasożyty jelitowe oddychają tlenowo. 

f) W komórkach posiadających jądro komórkowe oddychanie może zachodzić w 

mitochondriach. 

g) Energia chemiczna z jedzenia może zostać przekształcona na inne typy energii. 

h) Niektóre organizmy żyją bez oddychania. 

i) Najlepszym źródłem energii dla organizmu jest glukoza. 

j) Jeśli organizm nie ma cukrów, to z głodu spala białka, z których zrobione są mięśnie. 

 

 


