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LASTNOSTI PLAZMALEME 

1. CILJI VAJE 

Cilji vaje so: 

 razumeti plazmolizo in deplazmolizo v rastlinskih celicah, 
 razumeti pojem selektivne prepustnosti membrane, 
 razumeti pojem difuzije in osmoze, 
 spoznati vpliv temperature na hitrost difuzije, 
 natančno opazovati in skicirati opazovan predmet, 
 ponoviti tehniko pravilnega mikroskopiranja. 

 

2. UVOD 

 Celice so obdane z membrano, katere značilnost je, da je  izbirno prepustna ali 
selektivno permeabilna, kar pomeni da lahko skozi prehajajo samo določene snovi. 

 Ločimo pasivni in aktivni transport skozi membrano, pri pasivnem (difuzija, 
osmoza) prehodu se energija ne porablja, pri aktivnem transportu pa je za 
prehajanje potrebna energija (ATP). 

 Difuzija je gibanje molekul od tam, kjer jih je več, tja kjer jih je manj. Pravimo, da 
je difuzija usmerjeno gibanje molekul topljenca v smeri koncentracijskega 
gradienta.  

 Osmoza pa je prehajanje vode skozi polprepustno membrano od tam, kjer je 
koncentracija vodnih mol. večja, tja kjer je koncentracija vodnih mol. manjša. 
 
 
difuzija 
 
 
 
 
 
 
 
 
osmoza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O aktivnem transportu govorimo, ko celica prenaša snovi v nasprotni smeri 
koncentracijskega gradienta (od tam, kjer jih je manj, tja kjer jih je več). 
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aktivni transport 

 

 

 

 

 

 Pri rastlinski celici se lahko celica močno skrči  in celična membrana odstopi od 
celične stene – PLAZMOLIZA (hipertonično okolje), 

 Če jih prenesemo v hipotonično okolje začnejo nabrekat – DEPLAZMOLIZA. 
 
 

 
 
 
 
       

 
 
 
     plazmoliza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deplazmoliza 
HIPOTEZE 

H1: Pri višji T bo difuzija hitrejša. 
H2: Celična membrana bo v hipertoničnem okolju odstopila od celične stene. 
H3: Celična membrana bo v hipotoničnem okolju nabrekla. 
 

3. METODE DELA 

DIFUZIJA 
 V okviru demonstracije bomo v tri posode kanili enako količino črnila. 

 V prvi posodi bo hladna voda, v drugi voda sobne temperature in v tretji vroča 

voda, 
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 Opazuj hitrost difuzije pri različnih temperaturah vode. 

                                                     difuzija 

 

 

 

PLAZMOLIZA 

 na objektno steklo kani vodo, 
 na notranji strani čebulnega luskolista odlušči plast povrhnjice in jo položi v vodo, 
 košček filtrirnega papirja položi ob rob krovnega stekla, tako da začne vleči vodo 

izpod stekelca.  
 na nasprotni strani dodaj kapljico 10% raztopine NaCl, 
 filtrirni papir bo tekočino vsrkal, tako da bo slana voda stekla pod krovnim stekelcem 

in obdala celice. 
 skiciraj celice pod povečavami (40x, 100x in 400x). 

DEPLAZMOLIZA 

 raztopino soli zamenjaj za destilirano vodo, 
 uporabi nov košček filtrirnega papirja, 
 destilirana voda naj steče pod krovno steklo, da bo zamenjala raztopino soli, 
 skiciraj celice pod povečavami (40x, 100x in 400x). 

 

 

4. MATERIAL 
 luskolist rdeče čebule, 
 10% raztopina NaCl, destilirana voda, 
 kapalka, filtrirni papir, 
 mikroskop, krovna stekla, objektna stekla, 
 dva kozarca z vodo (topla, hladna), črnilo 

 

5. REZULTATI  
 nariši skice opazovanih predmetov pri različnih povečavah (40x, 100x, 400x) in 

pravilno poimenuj fazo delitve v kateri se celica nahaja, 
 riši s svinčnikom !!!! 
 

6. ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da bo pri višji T difuzija potekala hitreje. 
 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da bo v hipertoničnem okolju celična membrana odstopila 

od celične stene.  
 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da bo v hipotoničnem okolju celična membrana nabrekla.  

 

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


