
ДИСАЊЕ И 

ТРАНСПИРАЦИЈА  



Фитопиталице 
Која је функција хлоропласта у биљној ћелији? 

Која је функција митохондрија у биљној ћелији? 

Одакле жива бића добијају енергију за животне 

процесе? 

Из шећера насталог у процесу фотосинтезе који се 

разлаже уз помоћ кисеоника у процесу дисања. 

Да везују светлосну енергију у процесу фотосинтезе. 

У митохондријама се обавља ћелијско дисање . 



ДИСАЊЕ - РЕСПИРАЦИЈА  

Шећер Кисеоник Угљен-диоксид Енергија + + = Вода + 



Дисање је карактеристика 

свих живих бића. 

• Биљке не поседују органе 

за дисање. 

• Код биљка свака ћелија 

дише независно. 

• Биљке дишу непрестално 

и дању и ноћу. 

ДИСАЊЕ - РЕСПИРАЦИЈА  

Кисеоник 

Угљен-диоксид 

Ако ставимо миша под 

стаклено звоно и 

упалимо свећу, миш ће 

угинути. Зашто? 

Како можемо миша 

одржати у животу, а да не 

гасимо свећу? Објасните. 



ТРАНСПИРАЦИЈА  

Биљци је вода потребна за: 

• раст, 

• фотосинтезу,  

• транспорт супстанци кроз 

биљку... 

Биљка се снабдева водом 

из корена. 

Проводни елементи стабла 

доводе воду до листова.  

Део воде испарава са 

површине листа у виду 

водене паре. Овај процес 

се назива транспирација.  



ТРАНСПИРАЦИЈА 

Испаравање воде са 

површине листа обавља се 

преко микроскопских отвора 

стома –у виду водене паре. 

стома 

ћелија стоме 

отворена стома затворена стома 

Шта се још обавља преко 

стома? 

Размена гасова, кисеника и 

угљен-диоксида. 

Да би се обезбедило 

снабдевање водом свих 

делова биљке неопходно је 

да стоме буду отворене. 

Затварањем стома 

зауставља се проток воде.   



ТРАНСПИРАЦИЈА 

За кретање воде кроз 

биљку неопходна је 

транспирација као сила која 

вуче воду. 

Преко дана када је интензивна фотосинтеза има за последицу  

брзо ипаравање воде са површине биљке. Зашто? 

По каквом времену се 

повећава брзина 

транспирације?  

Зато што су стоме отворене. 

По сувом, топлом и 

ветровитом дану. 



Из ризнице природе 

Различите врсте биљака у току 

дана ослобађају различите 

количине воде. 

Једно брезово дрво испусти око 

150 литара воде у облику водене 

паре. 

Биљка купус 

ослободи око 1 

литар воде у току 

дана у облику 

водене паре. 



Фитопиталице 

Дисање 

Улога 

Место 

Улазне супстанце 

Производи 

Временско трајање 

I Попуните празна места у табели. 

Ослобађање енергије 

У митохондријама 

Шећер и кисеоник 

Угљен-диоксид и вода 

Фотосинтеза 

Нон-стоп 

Улога 

Место 

Улазне супстанце 

Производи 

Временско трајање 

Стварање енергије 

У хлоропластима 

Вода и угљен-диоксид 

Шећер и кисеоник 

Само у присуству светлости 



Домаћи задатак: 

• урадити листу нових појмова, 

• прочитати Из ризнице природе (стр. 87.)  

 


