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Projdou či neprojdou II: Pohyb látek přes membrány 

 

Shrnutí 
Na základě analogie přechodu molekul přes viditelné membrány (nepropustné, propustné, 
polopropustné) si žáci dokáží představit transport látek z buňky ven nebo z okolí dovnitř  
do buňky přes cytoplasmatickou membránu. Pohyb látek přes membránu závisí na velikosti molekul a 
vlastnostech membrány a velikosti pórů (kanálků) v membránách. Polopropustné (semipermeabilní) 
membrány jsou propustné pouze pro některé látky, které mohou procházet přes membránu z 
jednoho prostředí do druhého. Pohyb molekul vody přes polopropustnou membránu se nazývá 
osmóza. 
Úloha Projdou či neprojdou II: Pohyb látek přes membrány sestává ze dvou aktivit, které lze provést 
v návaznosti na sebe i jednotlivě. Názvy dílčích aktivit jsou: Difúze roztoku manganistanu draselného 
přes různé typy membrán a Difúze roztoku jódu a škrobu přes polopropustnou membránu 

 
 

Cílová skupina 

Žáci 2. stupně ZŠ a nižšího cyklu osmiletého gymnázia; studenti čtyřletého gymnázia a středních 

odborných škol 

Časová náročnost 

V závislosti na tom, zda budou pomůcky) připraveny předem (jednotlivé typy membrán upevněny na 

kádinkách naplněných vodou) nebo příprava (vystřižení membrány, upevnění na kádinku, příprava 

roztoků) bude součástí samostatné práce žáků, je doba trvání úlohy 20- 40 minut.  

Prostorové požadavky 

Vhodné prostředí je biologická či chemické laboratoř. 

Úloha může být rovněž provedena i v běžné učebně.  

Klíčové otázky 

 Proč molekuly rozpuštěné látky přes některé membrány projdou a přes jiné neprojdou? 

 Jaký je vztah mezi velikostí molekul a velikostí pórů (otvorů) v membránách? 

 Proč přes stejný typ polopropustné membrány projdou molekuly jedné látky (např. roztok 

jódu) a molekuly jiné látky neprojdou (např. roztok škrobu)? 

 Na čem závisí propustnost membrány? 

Co znamená, že membrána je polopropustná? 

 Jaké jsou vlastnosti polymerových membrán? 
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Získané dovednosti a znalosti 

 Dovednost stanovit hypotézu a ověřit správnost předpokladu. 

 Dovednost pozorovat a vysvětlit pozorované jevy a děje. 

 Porozumění procesům difúze a osmózy. 

 Porozumění pojmu polopropustná membrána (využití v přesahu do učiva o buňce, 

cytoplasmatické membráně a transportu látek přes membránu) 

 

Návaznost na RVP 

Učivo RVP ZV: 
Přírodopis: Obecná biologie a genetika: základní struktura života- buňka- životní projevy buňky- 
buněčná membrána 
Biologie rostlin: fyziologie rostlin- transport látek- např. kořenovými vlásky (přes cyto-plasmatickou 
membránu) 
Chemie: Vlastnosti látek  
Fyzika: Látky a tělesa: skupenství látek- difúze  

Učivo RVP GV 
Biologie: Obecná biologie: buňka- stavba a funkce - buněčná membrána, transport látek přes 
polopropustnou membránu, difúze, osmóza, usnadněná difúze 
Fyziologie rostlin: transport látek- např. kořenovými vlásky (přes cytoplasmatickou membránu) 
Chemie: Obecná chemie- vlastnosti látek 
Fyzika: Stavba a vlastnosti látek: kinetická teorie látek- charakter pohybu a vzájemných interakcí 
částic v látkách v různém skupenství 

Materiál 

Celofán 
Potravinářská folie 
Vlizelín 
Pečící papír 
Organza 
Hydrofilní gáza 
Latex (latexová rukavice) 
Roztok jódu 
Roztok škrobu 
Gumičky 
Kádinky (objem 250 ml) 
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Podrobné pokyny 

Cíl: Žáci na základě samostatného pokusu a pozorování zjistí, že pohyb látek přes membránu závisí na 
velikosti molekul a na propustnosti membrány. Polopropustné membrány propouštějí pouze některé 
látky. Pohyb látek přes membránu závisí na velikosti molekul, jejich rozpustnosti/nerozpustnosti ve 
vodě a na jejich koncentraci a difúzi. 

Na základě analogie pohybu látek přes membrány si žáci dokáží následně představit transport látek 
přes cytoplasmatickou membránu, která je polopropustná a propouští dovnitř buňky či ven z buňky 
jen některé látky. Přes fosfolipidovou dvouvrstvu volně procházejí molekuly vody a nepolární, malé 
molekuly jako je např. kyslík. 
Transport větších látek přes cytoplasmatickou membránu zajišťují vmezeřené bílkoviny, které fungují 
jako kanály či přenašeče. Bílkovinné kanály ústí na povrchu membrány otvory (póry), kterými mohou 
vstupovat molekuly odpovídající velikosti a procházet skrze membránu.  

V rámci zásad badatelsky orientovaného přístupu ve výuce přírodopisu a biologie, žáci nejdříve 
vysloví možné hypotézy a následně je experimentálně ověří a zjistí, zda se jejich předpoklad shodoval 
se skutečností, či zda museli své předpoklady opravit. 

 
Aktivita 1: Difúzi roztoku manganistanu draselného přes různé typy membrán 

 
a) Žáci diskutují o tenkých obalových či ochranných materiálech, jako jsou celulóza, potravinářská 
fólie, latex, hydrofilní gáza, pečící papír, vlizelín, které jsou používány  
v domácnostech. Podle jejich různého použití mají žáci zapsat předpoklad, které materiály 
(membrány) budou propustné pro chemické látky jako je voda a roztok manganistanu draselného.  

b) K ověření předpokladů žáci sestrojí samostatně jednoduché modely membrán, které se budou 
dotýkat vodní hladiny v kádince (postup je uveden rovněž v pracovním listu). 
Postup: 
1. Naplňte čtyři 250ml kádinky 200ml vody a postavte je vedle sebe do řady. 
2. Vystřihněte z každého modelu membrány (potravinářská fólie, pečící papír, vlizelín, celofán) 
čtverce o velikosti 20 cm x 20 cm 
3. Upevněte pomocí gumičky membránu na kádinku tak, aby vytvořila váček, který se dnem dotýká 
hladiny vody.  
4. Zastřihněte okraje membrány, abyste dobře viděli na rozhraní membrány a hladiny vody. 

c) Žáci ověří propustnost různých membrán provedením pokusu: 
1. Připraví roztok manganistanu draselného 
2. Pomocí pipety nanesou na dno membránového váčku 2 ml roztoku 
3. Pozorují difúzi a pozorované jevy zakreslí do schématu v pracovním listu 

d) Žáci vysvětlí pozorované rozdíly v difúzi manganistanu draselného. 
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Aktivita 2: Difúze roztoku jódu a škrobu přes polopropustnou membránu 

a) Žáci diskutují následné otázky: Mohou všechny chemické látky projít transparentní membránou? 
Na čem bude záviset, zda látky budou procházet přes membránu či zda neprojdou?  

b) Po diskusi provedou žáci experiment s použitím celofánové fólie a dvou roztoků: jódu a škrobu. 
Postup: 
1. Naplňte dvě 250ml kádinky 200ml vody a postavte je vedle sebe. 
2. Vystřihněte z celofánu dva čtverce o velikosti 20 cm x 20 cm 
3. Upevněte pomocí gumičky celofán na kádinku tak, aby vytvořil váček, který se dotýká hladiny vody.  
4. Zastřihněte okraje celofánové fólie, abyste dobře viděli na rozhraní membrány a vodní hladiny. 
5. Na dno celofánového váčku v jedné kádince naneste (pipetou, kapátkem) 2 ml roztoku jódu, do 
druhé kádinky naneste na celofánovou membránu 2 ml roztoku škrobu (obarveného jódjódkaliem na 
modro) 
6. Pozorujte a zakreslete do schématu v pracovním listu. 

c) Žáci zodpoví otázku, která ze dvou látek, jež použili (tj. jód, škrob) je tvořena většími molekulami? 

d) Žáci porovnají výsledek experimentu s hypotézami, které stanovili před provedením pokusu. Byl 
předpokládaný výsledek shodný se závěry vyplývajícími z pozorování dějů v průběhu pokusu?  
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Pracovní list 

Projdou či neprojdou II: Pohyb látek přes membrány 

Pomůcky: 

Různé typy membrán: celofán, potravinářská fólie, PVC fólie, pečící papír 

Roztoky: roztok jódu, roztok manganistanu draselného, roztok škrobu zbarveného jódem, 

Sklo a pomůcky: gumičky, kádinky (250 ml), pipeta nebo kapátko 

Aktivita 1: Difúze roztoku manganistanu draselného přes různé typy membrán: 

Transparentní membrány, jako jsou celulóza, potravinářská fólie, a další tenké materiály, 

např. pečící papír, vlizelín, latex, jsou využívány v domácnosti jako obalové či ochranné 

materiály. Podle jejich různého použití uveďte, zda budou propustné pro chemické látky, jako 

je voda a roztok manganistanu draselného. Své předpoklady o propustnosti jednotlivých 

membrán zapište do pracovního listu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proveďte experiment podle následujícího postupu: 

 

1. Naplňte čtyři 250ml kádinky 200ml vody a postavte je vedle sebe. 

2. Vystřihněte z každého modelu membrány (potravinářská fólie, pečící papír, vlizelín, 

celofán) čtverce o velikosti 20 cm x 20 cm 

3. Upevněte pomocí gumičky membránu na kádinku tak, aby vytvořila váček, který se dnem 

dotýká hladiny vody  

4. Zastřihněte okraje membrány, abyste dobře viděli na rozhraní membrány a hladiny vody 

5. Připravte roztok manganistanu draselného 

6. Pomocí pipety naneste na dno membránového váčku 2 ml roztoku manganistanu 

draselného 
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7. Pozorujte difúzi manganistanu draselného přes různé typy membrán. Zakreslete do 

obrázků. 

 

 

8. Vysvětlete pozorované rozdíly.  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Byly vaše předpoklady o propustnosti jednotlivých typů membrán správné? 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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Aktivita 2: Difúze roztoku jódu a roztoku škrobu přes polopropustnou membránu 

Mohou všechny chemické látky projít polopropustnou membránou? Na čem bude záviset, 

zda látky budou procházet přes membránu či zda neprojdou? Přejdou molekuly vody a 

roztoku jódu přes celulózovou membránu? Přejdou molekuly škrobu přes celulózovou 

membránu?  

Diskutujte o uvedených otázkách a zapište svou hypotézu o tom, zda přes celulózovou 

membránu projdou či neprojdou roztoky jódu a škrobu. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Proveďte experiment: 

 

1. Naplňte dvě 250ml kádinky 200ml vody a postavte je vedle sebe. 

2. Vystřihněte z celofánu dva čtverce o velikosti 20 cm x 20 cm 

3. Upevněte pomocí gumičky celofán na kádinku tak, aby vytvořil váček, který se dotýká 

hladiny vody  

4. Zastřihněte okraje celofánové fólie, abyste dobře viděli na rozhraní membrány a vodní 

hladiny 

5. Na dno celofánového váčku v jedné kádince naneste (pipetou, kapátkem) 2 ml roztoku 

jódu, do druhé kádinky naneste na celofánovou membránu 2 ml roztoku škrobu (před 

použitím obarvěte roztok škrobu roztokem jódjódkalia na modro) 

6. Pozorujte děje v kádinkách a zakreslete do schématu v pracovním listu. 
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7. Vysvětlete, co vyplývá z experimentů. Která molekula má větší velikost- molekula jódu 

nebo škrobu? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Shodoval se výsledek pokusu s vašimi předpoklady? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 


