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BUBUŇŇKAKA



BuBuňňka je zka je záákladnkladníí stavebnstavebníí jednotkou organismjednotkou organismůů..

-- ppřřijijíímmáá a tra tráávvíí potravupotravu
-- vyluvyluččuje nestravitelnuje nestravitelnéé zbytkyzbytky
-- dýchdýcháá
-- rosteroste
-- pohybuje sepohybuje se
-- rozmnorozmnožžuje seuje se
-- reaguje na podnreaguje na podněěty z okolty z okolíí



JednobunJednobuněčěčnnéé organismyorganismy
= jejich t= jejich těělo tvolo tvořříí pouze 1 bupouze 1 buňňkaka

MnohobunMnohobuněčěčnnéé organismyorganismy
= t= těělo je tvolo je tvořřeno z mnoha set aeno z mnoha set ažž milionmilionůů bunbuněěkk





BuBuňňkaka

�� RostlinnRostlinnáá
�� JJáádrodro
�� CytoplazmaCytoplazma
�� MitochondrieMitochondrie
�� PlazmatickPlazmatickáá membrmembráánana
�� VakuolaVakuola
�� ChloroplastChloroplast
�� BunBuněčěčnnáá ststěěnana

�� ŽŽivoivoččiiššnnáá
�� JJáádrodro
�� CytoplazmaCytoplazma
�� MitochondrieMitochondrie
�� PlazmatickPlazmatickáá membrmembráánana
�� lyzozlyzozóómymy



CytoplazmaCytoplazma = = polotekutpolotekutáá hmota v buhmota v buňňce, v nce, v níí jsou jsou 
rozmrozmííststěěny ny úústrojestroječčky = organelyky = organely

PlazmatickPlazmatickáá membrmembráánana = = zajizajiššťťuje styk uje styk 
bubuňňky s okolky s okolíím, je polopropustnm, je polopropustnáá

BunBuněčěčnnáá ststěěnana = = u rostl. Bunu rostl. Buněěk, zpevk, zpevňňuje a uje a 
chrchráánníí rostlinurostlinu



VýznamnVýznamnéé organely:organely:

�� JJáádrodro = zpravidla ve st= zpravidla ve střředu buedu buňňky, ky, 

�� uvnituvnitřř je jadje jadéérkorko
�� Od cytoplazmy je oddOd cytoplazmy je odděěleno jadernou leno jadernou 

membrmembráánounou
�� Obsahuje hmotu s dObsahuje hmotu s děědidiččnou informacnou informacíí
�� ŘŘííddíí ččinnost buinnost buňňky a jejky a jejíí rozmnorozmnožžovováánníí



VýznamnVýznamnéé organely:organely:

�� MitochondrieMitochondrie = slou= sloužžíí k zk zíískskáávváánníí
energie energie -- -- rozkladem slorozkladem složžitých itých 
organických lorganických láátek, (naptek, (napřř. cukr. cukrůů) na l) na láátky tky 
jednodujednoduššíšší

�� ZajiZajiššťťuje bunuje buněčěčnnéé dýchdýcháánníí



VýznamnVýznamnéé organely:organely:

�� ChloroplastyChloroplasty
�� obsahujobsahujíí zelenzelenéé barvivo = chlorofylbarvivo = chlorofyl
�� ProbProbííhháá fotosyntfotosyntéézaza

�� VakuolyVakuoly
�� ObsahujObsahujíí bunbuněčěčnou snou sťťáávu vu (voda+ rozp.l(voda+ rozp.láátky), mohou to být i tky), mohou to být i 

barviva barviva –– ččerný ryberný rybíízz

�� LyzozLyzozóómy my –– žž.b. .b. –– obsahujobsahujíí enzyma na enzyma na ššttěěpenpeníí
bbíílkovin, tuklkovin, tukůů a sacharida sacharidůů







ČČinnost buninnost buněěkk

�� RostlinnRostlinnáá
�� = pletiva (kryc= pletiva (krycíí, , 

vodivvodiváá, c, céévnvníí svazky)svazky)
�� VytvVytváářříí orgorgáány =listny =list

�� ŽŽivoivoččiiššnnáá
�� = tk= tkáánněě (nervov(nervováá, , 

svalovsvalováá, kostn, kostníí))
�� VytvVytváářříí orgorgáány = plny = plíícece
�� VytvVytváářříí soubory = soubory = 

orgorgáánovnovéé soustavy soustavy 
(dýchac(dýchacíí, c, céévnvníí))
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