
Lekcja

Temat: Składniki chemiczne 
organizmów- cd.





Substancje budujące organizmy składają się z małych drobin, które nadają im 

charakterystyczne właściwości.

Organizmy pobierają te substancje z otoczenia i je przetwarzają.

Substancje

Proste Złożone

(czyli pierwiastki chemiczne) (czyli związki chemiczne)
zbudowane są z takich samych atomów            zbudowane z substancji prostych

(np. siarka, żelazo) lub cząsteczek (tlen, azot)       np. woda, cukier, białka, sole mineralne
Nie można ich już podzielić na prostsze                                      Da się je rozłożyć na substancje proste

siarka

tlen woda

cukier-fruktoza



węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor i siarka 

Pierwiastki biogenne nazywa się je też często 

pierwiastkami życia, gdyż są one głównym 

składnikiem najważniejszych związków chemicznych, 

tworzących organizmy.



Pierwiastki chemiczne dzielimy ze względu na zawartość w organizmie :

Makroelementy
To pierwiastki, występujące w organizmach w znacznych ilościach.

Są to m.in. : węgiel, wodór,  tlen, azot, fosfor,  siarka, potas, sód, magnez, wapń 

Mikroelementy 

To pierwiastki, występujące w bardzo małych ilościach. 

Są to między innymi: żelazo, cynk,  krzem, miedź, fluor, jod 

Ciekawostka:



Aby poznać budowę organizmów musimy poznać substancje, które je budują.

Do podstawowych związków chemicznych budujących ciało organizmów żywych należą:

BIAŁKA

CUKRY        (np. glukoza, skrobia, celuloza)

TŁUSZCZE 

KWASY NUKLEINOWE

WODA

SOLE MINERALNE

Organizmy zbudowane są z różnych substancji chemicznych. 
Substancje te można podzielić na związki organiczne i związki nieorganiczne. 

Nazwa „związki organiczne” wzięła się stąd, że występują one niemal wyłącznie w organizmach.

Związki nieorganiczne budują głównie nieożywioną część przyrody- skorupę ziemską.







1. Najmniejszymi elementami tworzącymi organizm są pierwiastki chemiczne, najważniejsze z nich 

to: węgiel, wodór, siarka, tlen, azot, fosfor.

2. Pierwiastki łączą się ze sobą tworząc związki chemiczne, którymi są: białka, cukry, tłuszcze, 

kwasy nukleinowe, sole mineralne, woda.

3. Funkcje związków chemicznych w organizmie:

Związek chemiczny Funkcje:

BIAŁKA potrzebne do budowy i wzrostu organizmu, regulują jego pracę

CUKRY (WĘGLOWODANY) dostarczają energii i są materiałem zapasowym, budują ściany komórek 
roślinnych

TŁUSZCZE dostarczają energii i są materiałem zapasowym, są warstwą ochronną 

KWASY NUKLEINOWE zawierają informację o cechach organizmu 

SOLE MINERALNE budują organizm (np. kości, zęby)

WODA transportuje różne substancje, umożliwia wydalanie szkodliwych substancji, 
pomaga regulować temperaturę ciała

Notatka do zeszytu:

Zadanie domowe: ćw. 1,2 ab str.18


