
Kaj je potrebno za fotosintezo? 
delovni list za učence 

 

Fotosinteza je poseben življenjski proces, ki ga lahko opravljajo samo nekatere skupine 
organizmov. 

Skupine organizmov, ki opravljajo fotosintezo, so .....................................................................  

cianobakterije, alge, rastline............................................................................................................... 

Značilnosti organizmov, ki opravljajo fotosintezo, so ................................................................  

 zelena barva (zaradi prisotnosti klorofila), avtotrofnost .....................................................  

Pri fotosintezi iz preprostih anorganskih spojin nastajajo bolj zapletene organske molekule. 

V učbenikih je fotosinteza običajno opisana z naslednjo kemijsko enačbo: 

klorofil 
6CO2       +             6H2O        +  svetloba    ⎯⎯⎯⎯→      C6H12O6        +             6O2

   ogljikov                   voda                                                   sladkor                     kisik 
   dioksid                                                                           (glukoza) 

 

Uredi kemijsko enačbo in vpiši imena spojin. 

 

Na osnovi »recepta za fotosintezo«, ki je napisan v zgornji kemijski enačbi, naredi načrt 
poskusa, pri katerem boš dosegel, da bo potekala fotosinteza. 

Opiši načrt svojega poskusa: 

V čašo nalijemo vodo. Dodamo malo raztopine klorofila. Čašo postavimo na močno 
svetlobo. Potrebujemo še CO2. Malo ga je že raztopljenega v vodi. Da se ga bo raztopilo 
še več, s slamico pihamo v raztopino (človek pri dihanju izdihne veliko CO2). Počakamo 
nekaj časa, da fotosinteza poteče. 

 

 

 

 

 

 

Opravi poskus, ki si ga opisal v načrtu poskusa. 
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Ali je po tvojem mnenju med poskusom fotosinteza potekala ali ne? Obrazloži. 

Po mojem fotosinteza ne poteka. Verjetno bi moral za fotosintezo uporabiti celo 
rastlino. Poskus ni dobro zastavljen, ker samo z opazovanjem ne morem ugotoviti, ali 
fotosinteza poteka ali ne. S tem poskusom ne morem priti do zaključka. 

Po mojem fotosinteza poteka, saj sem uporabil vse stvari, ki so napisane v kemijski 
reakciji. Poskus ni dobro zastavljen, ker samo z opazovanjem ne morem ugotoviti, ali 
fotosinteza poteka ali ne. S tem poskusom ne morem priti do zaključka. 

 

Kako bi moral svoj poskus spremeniti, da bi lahko izmeril, ali fotosinteza poteka ali ne? 

Če hočem ugotoviti, ali reakcija fotosinteze res poteka, moram nekako izmeriti, ali med 
poskusom nastajajo sladkorji (in drugi ogljikovi hidrati). Verjetno obstaja kakšen način 
za merjenje koncentracije sladkorjev v raztopini, ki bi ga lahko uporabil. 

Poskus bi pripravil tako kot v izvedenem poskusu – v čašo bi dal vodo in klorofil, 
raztopino bi prepihal s CO2. Vse to bi opravil v temi, da fotosinteza ne bi mogla potekati. 
V temi bi izmeril količino sladkorjev v raztopini. 

Nato bi čašo nesel na svetlobo, da bi lahko potekala fotosinteza. Počakal bi nekaj časa. 
Potem bi spet izmeril koncentracijo sladkorjev v čaši. 

Če bi bila na koncu poskusa koncentracija sladkorjev v čaši večja kot na načetku 
poskusa, to pomeni, da je fotosinteza potekala. 

Če bi bila na koncu poskusa koncentracija sladkorjev v čaši enaka kot na načetku 
poskusa, to pomeni, da fotosinteza ni potekala. 

S takšnim načrtom poskusa bi lahko prišel do zaključka, ali fotosinteza poteka ali ne. 

 

Ali lahko na osnovi poskusa predlagaš, kako bi spremenil kemijsko enačbo o fotosintezi, da bi 
bolj pravilno prikazovala procese, ki potekajo med fotosintezo? Napiši svoj predlog enačbe in 
obrazloži, kaj vse je potrebno, da fotosinteza poteče. 

Enačba:  
kloroplast/celica 

6CO2    +    6H2O  +  svetloba    ⎯→ ⎯→ ⎯→      C6H12O6   +   6O2

Razlaga: Enačba za fotosintezo iz učbenikov pravilno prikaže, katere snovi se pri 
fotosintezi porabljajo in katere snovi nastajajo. Ni pa v tej enačbi dobro prikazan 
dejanski potek fotosinteze.  Pri fotosintezi je pomemben klorofil, ki vsrka svetlobno 
energijo. Ampak to energijo potem klorofil preda drugim molekulam. Klorofil je del 
zapletenega fotosinteznega aparata, ki je nameščen pri rastlinah v kloroplastu.  Za 
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potekanje fotosinteze so pomembni vsi gradniki tega aparata. Zato bi bilo bolj pravilno, 
če bi v enačbi besedo “klorofil” nadomestili z “kloroplast” ali “celica”. 

Fotosinteza tudi ni samo ena enostavna reakcija, ampak zaporedje mnogih reakcij, ki 
potekajo v fotosinteznem aparatu. Bolj pravilno bi bilo, če bi v enačbi namesto ene 
puščice uporabili več puščic – tako bi opozorili na zapletenost vseh procesov, ki potekajo 
med fotosintezo. 
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Na spodnjo sliko nariši ustrezne oznake in pripiši razlago, tako da bo slika prikazovala kako 
so preko fotosinteze povezane rastline in živali. 
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