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TUKY

• nazývajú sa aj lipidy

• organické prírodné zlúčeniny

• zložené z  uhlíka, vodíka a kyslíka



ZDROJ

• v rastlinných aj živočíšnych 
organizmoch

• v semenách a plodoch rastlín a v 
podkožnom tukovom tkanive 
živočíchov



DOMÁCA ÚLOHA
DÔKAZ PRÍTOMNOSTI TUKOV RASTLINNÝCH SEMENÁCH

1. Na malý papierik ručne napíš svoje meno a 
názov pokusu

2. Prelož papierik na polovicu ( menom do 
vnútra)

3. Medzi dva preložené časti papiera nasyp 
rôzne semená ( mak, rasca, slnečnica...)

4. Papier prelož na polovicu
5. Podrv semená medzi papiermi ( perom, 

tĺčikom...)
6. Podrvené semená vysyp z vnútra papiera
7. Papier s dôkazom prítomnosti tuku odfoť a 

vlož do zadania DÚ v edupage



DÔKAZ PRÍTOMNOSTI TUKU

František Chemický
Dôkaz prítomnosti tuku v semenách

Fotografiu 
dôkazu vkladáš 
priamo do 
zadania DÚ



VÝZNAM

• zdroj energie

• súčasť bunkových membrán

• termoregulácia

• rozpúšťadlo pre biologicky 
dôležité látky (vitamíny A,D,E,K, 
niektoré liečivá)



ROZDELENIE TUKOV

Podľa 
skupenstva

Kvapalné

OLEJE

Tuhé

TUKY

Podľa 
pôvodu

Rastlinné Živočíšne



PODĽA SKUPENSTVA

Tuky

Jednoduché väzby

Nasýtené tuky

Oleje

Násobné väzby

Nenasýtené tuky



POKUS- VLASTNOSTI TUKOV
1. SKUPENSTVO, FARBA, ZÁPACH MASTI, MASLA, OLEJA



2. ROZPUSTNOSŤ MASTI, MASLA, OLEJA VO VODE



3. ZAHRIEVANIE MASTI



ZÁVER

farba skupenstvo zápach rozpustnosť vo 
vode

zahrievanie

bravčová 
masť

maslo

olej

biela

žltá

žltá

tuhé

kvapalné

nie
rozpustia sa, 

prepália, 
zčernejú, 
zapáchajú



VLASTNOSTI TUKOV

• Menšia hustota ako voda

• vysoká teplotu varu

• po zapálení horia ( pozor nehasiť vodou!!!)

• skupenstvo (závisí od prítomnosti násobných 
väzieb)



• Nerozpustné vo vode, ale v organických 
rozpúšťadlách (acetón, horúci etanol) 
........odstránenie mastných nečistôt

• Žltnutie tukov- pôsobením tepla, svetla, 
mikroorganizmov a vzduchu sa rozkladajú na jedovaté 
zapáchajúce látky..... nekonzumovať jedlá z 
prepáleného tuku, uchovávať v tme a chlade, pridať 
antioxidanty



VZNIK TUKOV- ESTERIFIKÁCIA

• reakciou alkoholu (glycerolu) a vyšších karboxylových kyselín

glycerol
karboxylová 

kyselina tuk ( ester) voda



SPÔSOBY ZÍSKANIA TUKOV

• vytopením slaniny (masť), 

• vyšľahaním smotany (maslo), 

• zo semien lisovaním alebo vylúhovaním 
rozpúšťadlom a oddelením od rozpúšťadla 
destiláciou



OBEZITA

• Nadmerný príjem tukov

• Telo si tuky ukladá do zásoby

• Cukrovka, kardiovaskulárne
problémy, bolesti kľbov, vysoký tlak, 
nádory, psychické problémy



CHOLESTEROL

• zložka všetkých buniek nášho tela, potrebný pre tvorbu 
mozgových buniek, hormónov

• tvorí sa v pečeni

• nadmerný príjem v potrave môže zapríčiniť chorobné 
zmeny ciev – arteriosklerózu a následne infarkt alebo 
porážku


