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Úvod
  Moja práca ja zameraná na priebeh osmózy.

 Osmóza je ovplyvnená viacerými faktormi .

 Jeden z najdôležitejších faktorov  je koncentrácia osmoticky 

aktívnych častíc v bunke a v prostredí, ktoré sa nachádza v okolí 

bunky. 

 Prebieha výlučne  na bunkovej úrovni. 

                                                      



Ciele maturitnej práce
 Hlavný cieľ: Pozorovať priebeh osmózy a  závislosť 

rôznych roztokov  na jej         priebeh, pomocou pružného 

vajcia, ktoré vzniklo pôsobením octu. 

  Vedľajší cieľ: Zistiť, ako zmena vnútornej štruktúry 

zemiakov ovplyvnila priebeh osmózy, ak sú  zemiaky vložené 

v rovnakom prostredí. Zmena vnútornej štruktúry nastáva pri 

varení zemiakov. 



Teoretická časť

  Osmóza je teda pasívny transport, pri ktorom voda preniká 

cez membránu (jednosmerný dej). 

 Priebeh osmózy  závisí od koncentrácie osmoticky aktívnych 

častíc.

 V závislosti od týchto koncentrácií  môže bunka osmoticky 

vodu nasávať alebo naopak strácať. 

 Osmóza prebieha len  na bunkovej úrovni.



Praktická časť
Materiál, pomôcky a chemikálie 

 kuchynská váha, tri poháre ,tri zaváraninové fľaše,miska,mobil,4 

vajcia ,2 zemiaky, destilovaná voda , kuchynská soľ, voda, 

kukuričný škrob, kukuričný sirup , sacharóza

Metódy experimentu 

 Pozorovanie

 Meranie

 Porovnávanie (komparácia

 Experiment

Časové trvanie 

 2 dní

 



Praktická časť
 Hypotéza č.1: Predpokladáme, že vplyvom octu nastáva 

rozpad škrupiny vajcia.

 Hypotéza č.2: Predpokladáme, že pri vložení vajcia do 

rôznych roztok  sa zmení hmotnosť, a tým aj tvar vajcia. 

 Hypotéza č. 3: Predpokladáme že zemiak, ktorý bolo 

tepelne upravený, nebude prijímať vodu naopak zemiak bez 

tepelnej úpravy bude prijímať vodu. 



Praktická časť
 Pri tomto experimente sme zistili, že v prostredí, v ktorom bola 

väčšia koncentrácia osmoticky aktívnych častíc, bunka vodu 

odovzdávala, a tým zmenšovala svoj objem.

 Naopak v prostredí s nižšou osmotickou aktivitou bunka vodu 

prijímala a teda zväčšovala svoj objem. 

 Ďalším výsledkom nášho pozorovania bolo, že osmóza 

prebieha na bunkovej úrovni. Zemiak, ktorý sme uvarili, a tým 

zničili bunky, neprijímal vodu.Roztoky       H2o H2o+ NaCl Kukuričný 
škrob

H2o+C12H22O11

m1 (g) 76g 66g 73g 71g
m2 (g) 82g 73g 70g 69g



Praktická časť
Obrázok vajec po priebehu osmózy                                     

                                                                                              Autor 
obrázkov: Dominika Chabadová 

Obrázok výsledku  priebehu osmózy v uvarenom a neuvarenom zemiaku 



Praktická časť

Pri porovnaní výsledkov môjho experimentu s inými autormi boli 

veľmi podobné. Rozdiely boli aj v tom, že každý experiment 

prebieha pri rozličných podmienkach. 

Využitie osmózy:
• Medicína  
• Reverzná osmóza (čistení vôd )



Záver 
 Pri tomto pokuse sme si vysvetlili priebeh a podstatu 

osmózy.

  Zistili sme, že osmóza je dej, ktorý prebieha výlučne na 

bunkovej úrovni.

 Pozorovali sme faktory, ktoré môžu ovplyvniť priebeh 

osmózy. 

 V diskusii sme získali poznatky o využití osmózy v praxi, 

ktorá ma významné postavenie v medicíne, ale aj v 

hospodárstve.  
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