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KEMORECEPTORJI  

1. CILJI VAJE 

Cilji vaje so: 

 spoznati podobnosti in razlike v zgradbi in delovanju čutila za vonj in okus, 
 spoznati zakonitosti pri delovanju obeh čutil, 
 spoznati in razumeti pomen jakosti in vrste dražljaja. 

 

2. UVOD 

JEZIK – ČUTILO ZA OKUS 
 Občutek okusa nastane zaradi kemičnih sprememb v ustih. Na površini jezika so 

okušalne brbončice, do njih pa vodijo živčni končiči, ki so občutljivi na kemične 
spremembe v ustih. 

 Ustrezna kemična sprememba vzburi te končiče. Kemični dražljaj se prevede v 
električne impulz, ki potuje po živcih v možganski center za okus. Tu nastane 
zaznava – občutek okusa. 

 Razlikujemo štiri osnovne vrste okusa: sladko, slano, kislo in grenko. Te vrste okusa 

razlikujejo okušalne čutnice, ki so v brbončicah. 

 

 

 

 

 

 

 

 okušanje      brbončice pod mikroskopom 

NOS  - ČUTILO ZA VOH 

 Občutek vonja je posledica dražljajev. 
 Čutilo za voh leži v zgornjem delu nosne votline. Po zgradbi in delovanju je podobna 

čutilu za okus, le da z njim zaznavamo plinaste kemične snovi. 
 Hlapi ustrezne kemične snovi se raztopijo v nosni sluznici, ki prekriva celotno nosno 

votlino. Nastane raztopina, ki vzburi čutne celice. 
 Te celice prevedejo kemični dražljaj v električne impulze, ki potujejo po živcih v 

ustrezne možganske celice. Tako nastane zaznava – občutek vonja. 
 
  vohalni živec 
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3. METODE DELA 

3. 1 OKUS NERAZTOPLJENIH SNOVI 
 površino jezika dobro zbriši s koščkom sterilne gaze, 
 na suho površino položi nekaj zrnc sladkorja, 
 povej kaj okusiš? 
 
 ponovno zbriši jezik s koščkom sterilne gaze, 
 na suho površino položi nekaj zrnc soli, 
 povej kaj okusiš? 

 
3. 2 VZDRAŽNI PRAG ZA OKUS 
 določi najmanjšo koncentracijo vodne raztopine sladkorja, ki jo še lahko okusiš. S 

kapalko vzemi kapljico 0.001 M sladkorne raztopine in jo kani na del jezika, ki je 
najbolj občutljivo na sladko. 

 če sladkega okusa ne zaznaš, splahni jezik z vodo in ponovno ponavljaj postopoma 
z močnejšimi koncentracijami (1 M, 0.1 M, 0.05 M, 0.01 M in 0.005 M) vse dokler 
ne prepoznaš sladkega okusa. 

 po enakem postopku ugotovi vzdražni prag za okušanje slanega z naslednjimi 

koncentracijami kuhinjske soli (0.1 M, 0.05 M, 0.01 M, 0.005 M in 0.001 M). 

 

KONCENTRACIJA 

SLADKORNE 

RAZTOPINE 

ZAZNAVAMO 

SLADKO 

0,001 M  

0,005 M  

0,01 M  

0,1 M  

1 M  

 

3. 3 PREPOZNAVANJE VONJAV 

 sošolec ti zaveže oči, pod nos ti pristavi različne arome (hruška, banana, čokolada, 

limona,...)  

 poskusi prepoznati kateri aromi pripada vonj, 

 ponovno poskusi prepoznati arome, brez da imaš oči zavezane. 

 

HIPOTEZE 
H1: Neraztopljenih snovi ne moremo okusiti. 
H2: Koncentracija raztopine mora biti dovolj velika, da lahko okušamo. 
 

4. MATERIAL 

 vatirane palčke, sterilna gaza, 
 raztopine soli: 0.1 M, 0.05 M, 0.01 M, 0.005 M in 0.001 M 
 raztopine sladkorja: 1 M, 0.1 M, 0.05 M, 0.01 M in 0.005 M 
 kristali sladkorja,  
 čaše, kapalke 
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5. REZULTATI  

 pri vsaki nalogi opiši dobljene rezultate, 
 nariši skice, tabele 

 

6. ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da neraztopljenih snovi ne moremo okusiti. 
 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da mora biti koncentracija molekul v raztopini dovolj 

velika, da lahko okušamo. 
 

POROČILO PRIPRAVI PO NAVODILIH ZA IZDELAVO LABORATORIJSKEGA POROČILA!!!!!! 


