
BLOC 3. METABOLISME

1.  Respecte al metabolisme glucídic:

            a) En quin compartiment cel.lular es produeix?
            b) Explica breument els possibles destins  metabòlics del piruvat produit.

                  c) Indica la denominació de la ruta metabòlica que oxida la glucosa fins a              
      piruvat i escriu la reacció global del procés.

            d) Indica en quin tipus de cèl.lules té lloc aquesta ruta.

2.   Respecte al cicle de Krebs, indica:

a) En quin orgànul cel.lular i en quina part d’aquest té lloc.
b) L’origen de l’acetil-CoA que hi entra.
c) El destí metabòlic dels productes que s’originen.

3.   En relació amb el metabolisme cel.lular:

a)Explica la finalitat del Cicle de Krebs i indica la seva localització a nivell d’orgànul 
b)Explica la finalitat del Cicle de Calvin i indica la seva localització a nivell d’orgànul 
c)Indica en quin tipus de cèl.lula, vegetal i/o animal, es produeixen els cicles citats 

4.  La figura representa esquemàticament les activitats més importants d’un mitocondri. En quin
lloc d’aquest orgànul es produeix el cicle de Krebs? I la cadena respiratòria? Identifica els composts
assenyalats amb nombres i el requadre buit.



a) Indica, en la figura següent, una estructura o zona de les cèl.lules eucariotes on es poden
produir:

a- transport i secreció de substàncies
b- cicle de Krebs
c- síntesi de ARNr
d- acumulació de substàncies de reserva
e- comunicació entre cèl.lules
f- transcripció
g- glucolisi
h- fase lluminosa de la fotosíntesi
i- traducció

      j- sortida de ARNm

6. Explica el paper que duen a terme l’aigua i el CO2 en el procés fotosintètic.

7. En una cèl.lula vegetal:

- On es desprèn O2 i per quina raó es desprèn?
- On es consumeix O2 i per quina raó es consumeix?
- A quina molècula es deu el color verd dels vegetals? On es situa? Quin

paper du a terme aquesta molècula?
- On es consumeix CO2? Quina és la raó per la qual es consumeix?

8. A continuació tens un gràfic en el que es mostra la variació de la quantitat d’oxigen i de 
diòxid de carboni en un recipient en el que s’ha posat una planta durant 80 min.



 Durant aquest temps la planta ha estat sotmesa a períodes de llum i de foscor.

Contesta a les següents preguntes:
- Descriu com han variat les quantitats d’oxigen i diòxid de carboni al llarg dels 80 min.
- A què es deu la variació de les quantitats d’oxigen i diòxid de carboni?
- A partir de les dades del gràfic, assenyala sobre ell els moments en què la planta ha estat 

il·luminada i els moments en què ha estat a les fosques i diguès el per què. 

9.   Completa el quadre següent que és un resum dels tipus metabòlics més habituals

Organisme Font d'energia Font de carboni Exemples
Quimioheteròtrof
Fotoautòtrof
Quimioautòtrof

10.   El metge i químic belga Jan Baptista Van Helmont (1577-1644) va estudiar la nutrició de les 
plantes. Ell mateix relatà l' experiència:

Vaig posar en un test 90 kg de terra seca, la vaig regar i vaig plantar-hi un salze de 2,25 kg. 
Periòdicament el vaig regar amb aigua de pluja. Al cap de 5 anys s'havia fet gran i pesava 77 kg. 
Aleshores vaig pesar novament la terra del tes, assecada i vaig comprovar que ara feia 89,94 kg. 
És a dir, més de 74 kg de tronc, branques i fulles s'havien format només d'aigua.

Contesta les següents preguntes i raona les respostes
a) Tenia raó Van Helmont en la seva interpretació dels resultats?
b) D' on provenia la matèria que havia guanyat el salze?
c) En el segle següent, Josh Priestley, que també estudià el tema, afirmà que << les plantes 
regeneren l'aire viciat per la respiració dels animals>> Què volia dir amb això?

11. El bioquímic alemany Otto Heinrich Warburg va estudiar la fotosíntesi i cregué descobrir que 
l'oxigen que allibera la planta durant el procés provenia de la fotòlisi del CO2. Per veure si era cert, 



va fer créixer una planta en presència d'aigua amb oxigen marcat radioactiva ment i en presència de 
CO2 no marcat. 
Creus que l'oxigen que la planta va alliberar estava marcat?  Què creus que va demostrar?

12. Observa la figura adjunta i contesta les següents qüestions:
a) Identifica el compost representat amb el número 2 i els processos representats amb les lletres A i 
B.Comenta breument el què ocorre en el procés assenyalat amb la lletra A.
b) Identifica els composts representats amb el números 4, 5, 6 , 7 i 8. Comenta breument el que 
succeeix en el procés B.


