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Škroby 
Škrob je produktom asimilácie oxidu uhličitého v rastlinnej bunke a je v nej uskladňovaný 

vo forme škrobových zŕn. Zrnko škrobu sa skladá z amylózy (nerozvetvená molekula 
špirálového tvaru) a amylopektínu (rozvetvená molekula). Škrobové zrná majú rozdielny tvar a 
veľkosť v závislosti od druhu rastliny. 
 Škrob možno dokázať pomocou jódového testu. Roztok jodidu draselného slúži ako 
testovacia látka. Jód sa ukladá do vnútra špirály amylózy, čo spôsobuje charakteristické modré 
sfarbenie. Naopak, amylopektín sa s iódom farbí na červeno. 
  
Materiál 

• 3 fľaštičky so vzorkami škrobu zo  zemiakov (A), kukurice (B) a neznámym škrobom (X) 
• špáradlá 
• podložné a krycie sklíčka 
• mikroskop 
• LUGOLOV ROZTOK  
• kvapátko, kadička s vodou 
• papierové vreckovky  

 
Úloha: Mikroskopické pozorovanie zrniek škrobu rôzneho pôvodu.  
 
Postup: 
 

1) S použitím špáradla odoberte malé množstvo prášku neznámej vzorky X z fľaštičky a 
preneste ho na podložné sklíčko na mikroskopovanie.  

2) K prášku pridajte pomocou kvapátka kvapku vody, dobre zamiešajte so špáradlom až 
kým nezískate jemnú suspenziu a prikryte ju krycím sklíčkom.  

3) Vzorku vyšetrite mikroskopicky pri zväčšení 200x alebo 400x. 
  Nakreslite štyri škrobové zrná zo vzorky neznámeho pôvodu. 

Číslo súťažiaceho: 



 

4) Zopakovaním krokov 1) až 3) pripravte preparát pre každú referenčnú vzorku (zemiak, 
kukurica). Na každý preparát použite novú špachtličku. 

 Preparáty mikroskopicky prezrite a zakreslite. 
Škrobové zrná vzorky A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škrobové zrná vzorky B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porovnajte vzorku škrobu neznámeho pôvodu s dvoma referenčnými vzorkami a určite 
o aký typ škrobu ide v prípade vzorky X.  

5) Pripravte nové preparáty zo všetkých štyroch vzoriek škrobu a farbite zrnká škrobu s 
Lugolovým roztokom. Aby ste to mohli urobiť, urobte kroky 1) až 3), ale po zamiešaní 
pred zakrytím preparátu krycím sklíčkom pridajte kvapku Lugolovho roztoku. Na každý 
preparát použite nové špáradlo.  

  



Na základe mikroskopického pozorovania porovnajte sfarbenie všetkých troch preparátov a 
výsledky zapíšte do štvorčekov. 

Sfarbenie: a. modré/čierne 

 b. zelené/žlté 

 c. červené/hnedé 

 d. biele/bezfarebné 

 

Vzorka: Zemiak   (A)  

 Kukurica  (B)  

 Neznámy škrob  (X)  

Vzorka neznámeho škrobu zodpovedá vzorke škrobu zo zemiaka/kukurice (nevhodné 
prečiarknite). 

 

Doplňujúce otázky: 

1. Prečo sa po kvapnutí Lugolovho roztoku rožok zafarbí na modro?  
 
______________________________________________________________________ 
 
2. Z akého organizmu získavame hlavnú surovinu na výrobu rožkov (rodový aj 
druhový názov)?  
 
______________________________________________________________________ 
 
3. Na čo slúži škrob rastlinám, ktoré ho produkujú?  
 
______________________________________________________________________ 
 
4. Uveďte čo je základnou stavebnou jednotkou škrobu a prečo je pre rastliny výhodnejšie 
skladovať glukózu vo forme polymérov?  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
5. Prečo sú potraviny obsahujúce škrob tak dôležité pre našu výživu? Na čo sa pri trávení škrob 
rozkladá?  
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



6. Kde sa proces trávenia škrobu v ľudskom tele začína a aký enzým tento dej zabezpečuje?  
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
7. Aký zásobný polysacharid používajú cicavce? Kde, z čoho vzniká a kde sa v najväčšej miere 
spotrebováva? 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
8. Ako sa volajú organely, v ktorých je škrob uskladňovaný v bunkách? Do akej skupiny patria? 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 
 


