
ФОТОСИНТЕЗА 



Фитопиталице 
Који од приказаних организама  

може сам себи да ствара храну?  

+ 

Организам који може сам себи да ствара храну назива се аутотроф. 

Реч аутотроф потиче од грчких речи: autos = сам и trophe = исхрана, 

хранити се. 



ФОТОСИНТЕЗА 

Реч фотосинтеза потиче од грчких речи:  

fotos = светлост и synthesis = спајање. 

ВОДА 

ЕНЕРГИЈА 

УГЉЕН-

ДИОКСИД КИСЕОНИК 

ШЕЋЕР 

из корена 

из ваздуха 

у све делове 

биљке 

у ваздух 



ФОТОСИНТЕЗА 

Унутрашња грађа листа 

(попречни пресек кроз лист) 

Хлоропласт са хлорофилом 



ФОТОСИНТЕЗА 

Фотосинтеза може да се 

одвија само у присуству 

светлости. 

Фотосинтезу могу да 

обављају они делови 

биљке у којима има ћелија 

са  хлоропластима са 

хлорофилом. 

Да ли плод зелене 

јабуке можа да 

обавља 

фотосинтезу? 



ФОТОСИНТЕЗА 

Код биљака које немају 

листове, фотосинтеза се 

обавља у стаблу. 

Који део биљке никада 

не врши фотосинтезу? 

Корен биљака 



Како се обавља размена гасова 

У биљци се усвајање 

угљен-диоксида и 

ослобађање кисеоника 

обавља преко стома – 

ситних отвора смештених 

најчешће на површини 

наличја листа. стома 

ћелија стоме 

отворена стома затворена стома 



ЗНАЧАЈ ФОТОСИНТЕЗЕ 

• Фотосинтеза је покретач живота на Земљи. 

• Фотосинтезом се ствара храна коју користе не само биљке које је 

стварају већ и сви други организми. 

• У процесу фотосинтезе се ствара кисеоник, гас који је неопходан 

живим бићима у процесу дисања. 

Што више биљака, биће више кисеоника а мање угљен-диоксида! 



Из ризнице природе 
Цијанобактерије и микроскопске 

алге лебде у горњим слојевима 

воде где обављају фотосинтезу.  

Оне су у морима и океанима 

главни произвођачи хране.  

Цео живи свет у мору зависи од 

производње ових организама.  

С обзиром на то да морска вода 

обухвата 2/3 површине планете, 

значај ових организама у 

производњи кисеоника је 

непроцењив.  

Око 70 одсто кисеоника који се 

потроши на Земљи пореклом је од 

ових микроскопских организама. 

Океани и мора су највеће фабрике 

кисеоника.   

Фитопланктон 



Домаћи задатак: 

• урадити листу нових појмова  

• спремити се за контролну вежбу (вегетативни 

биљни органи; биљни процеси), 23. јануара 

2015. године 


