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kyselina ethanová

Piš vzorce:

kyselina aminoethanová
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V 2710:17

kyselina propanová
Piš vzorce:

kyselina-2-aminopropanová
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V 2710:17

kyselina butanová
Piš vzorce:

kyselina-2-aminobutanová
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V 2710:20

Aminokyseliny se mohou spojovat do řetězců 
(biopolymery).
Karboxylová skupina z jedné molekuly
(odštěpí -OH) reaguje s aminoskupinou 
z druhé molekuly (odštěpí -H). Vznikne 
H2O a molekula s peptidovou vazbou

-NH-CO- .
Zapiš strukturním vzorcem:
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V 2710:20

Napiš rovnici reakce 2 molekul kyseliny 
aminoethanové.

NH2-CH 2-COOH + NH 2-CH 2-COOH

NH2-CH 2-CO-NH- CH2-COOH + H 2O

V 2711:17

Peptidy
biopolymery vytvořené z 2 - 100 
molekul aminokyselin

Bílkoviny = proteiny
biopolymery tvořené z více než 100 
molekul aminokyselin

II 1811:33

Bílkoviny
základní látka všech organismů
sloučeniny C, H, O, N, S, P...

Vznik:
Rostliny z jednoduchých anorganických 
látek vytvoří aminokyseliny a z nich 
potom řetězením bílkoviny.

II 1811:33

Lidské tělo přijme s potravou bílkoviny, 
trávením je rozštěpí na aminokyseliny
a z nich vystaví vlastní bílkoviny.

K poškození bílkovin až k usmrcení 
organismu dochází:

- účinkem teplot nad 40°C (horečka)
- působením roztoků kyselin a zásad
- působením solí těžkých kovů (Cu, Pb, 

Hg, Cd, Cr...)

I 122:45

Funkce bílkovin v těle:
• stavební:

tubulin - „kostra“ buňky
keratin - vlasy, nehty, rohy, peří
kolagen - vazivo, šlachy, chrupavky, 

pokožka, kosti, zuby
• transportní: hemoglobin - přenašeč kyslíku
• pohybové: myosin a aktin - pohyb svalů
• obranné: imunoglobuliny - protilátky
• řídicí a regulační: některé hormony
• katalyzují chem. reakce:  enzymy
• zdroj energie: když organismus vyčerpá 

sacharidy, přejde na lipidy, nakonec při 
dlouhém hladovění odbourává vlastní 
bílkoviny 

V 2714:54

Bílkoviny (sloučeniny C, H, O, N, S, P...)
vznikají v rostlinách z jednoduchých 
anorganických látek. Zkus vymyslet v jaké 
formě a kterými částmi je přijímají.

řešení
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V 2715:00 V 2714:54

Bílkoviny (sloučeniny C, H, O, N, S, P...)
vznikají v rostlinách z jednoduchých 
anorganických látek. Zkus vymyslet v jaké 
formě a kterými částmi je přijímají.
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