
Woda w procesach 

biologiczno-

chemicznych 



Woda na równi z powietrzem i glebą stanowią istotny 

składnik środowiska. Jest jednym z podstawowych 

elementów przyrody, decydującym o istnieniu życia na 

Ziemi. Jest niezastąpiona w życiu i gospodarce człowieka. 

Stanowi przedmiot konsumpcji, warunek higieny i 

rekreacji. 



Woda jest podstawowym składnikiem żywych organizmów i 

jest przede wszystkim czynnikiem strukturalnym. Liczne 

gatunki w sposób trwały związane są ze środowiskiem 

wodnym, a te które żyją w środowisku lądowym uzależnione 

są w większości przypadków od zawartości wody w 

otoczeniu.  



Rola wody w organizmie  



Fotosynteza 
To biochemiczny proces wytwarzania związków organicznych z materii 

nieorganicznej, zachodzący w komórkach zawierających chlorofil , przy 

udziale światła. Jest to jedna z najważniejszych przemian biochemicznych 

na Ziemi. Proces ten utrzymuje wysoki poziom tlenu w atmosferze oraz 

przyczynia się do wzrostu ilości węgla organicznego w puli węgla, 

zwiększając masę materii organicznej kosztem materii nieorganicznej. 



Woda w  fotosyntezie 
Woda zwykle nie stanowi czynnika bezpośrednio wpływającego na 

wydajność fotosyntezy, jednak gospodarka wodna rośliny ma dla tego 

procesu pewne znaczenie. Zamknięcie aparatów szparkowych w sytuacji 

niedoboru wody w roślinie prowadzi do ograniczenia wnikania CO2 do 

wnętrza liścia, a to z kolei powoduje zahamowanie fotosyntezy. 



Oddychanie 
Procesy życiowe związane z uzyskiwaniem przez organizmy energii 

użytecznej biologicznie: oddychanie zewnątrzkomórkowe, 

oddychanie komórkowe.  



Hydroliza 
 Reakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega 

między wodą i rozpuszczoną w niej substancją. Przykładowe reakcje 

hydrolizy związków organicznych to hydroliza estrów .  

np. Hydroliza tłuszczów to rozkład tłuszczu pod wpływem wody na glicerol i kwas 

tłuszczowy.  

 

Zapis równania reakcji hydrolizy tłuszczów 

 

 

                                      tłuszcz + woda  
estryfikacja 

hydroliza 

kwasy tłuszczowe + glicerol  

CO2 + H2O + energia 

+ O2 (oddychanie) 

Zapis ogólny reakcji hydrolizy: 

 

ester + woda  kwas + alkohol 



Trawienie 
Trawienie pokarmu – złożony 

proces enzymatycznej hydrolizy wielkocząsteczkowych związków 

chemicznych w prostsze,  

w celu ich wchłonięcia i przyswojenia przez organizm.  Woda zmiękcza 

pokarm, dzięki czemu może zostać on strawiony. 



Uzdatnianie wody 
 Proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu 

czystości wymaganego dla danego zastosowania. 

Skład elementarnych procesów uzdatniania wody dobiera się zgodnie z 

zastosowaniem produktu finalnego. Wodę uzdatnia się dla potrzeb 

komunalnych (woda wodociągowa, woda pitna), przemysłu (w szczególności 

spożywczego), medycyny. 



Dezynfekcja wody 
Dezynfekcja wody oznacza usuwanie lub zniszczenie 

mikroorganizmów chorobotwórczych. Podczas procesu dezynfekcji 

mikroorganizmy są niszczone, co hamuje ich wzrost oraz reprodukcję. 

Jeśli mikroorganizmy znajdują się w wodzie pitnej, jej spożywanie 

stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka.  



Samooczyszczanie wód 
Zjawisko biochemiczne, polegające na samoistnym zmniejszeniu się 

zanieczyszczeń wód. Różne organizmy rozkładają zawarte w 

zanieczyszczeniach substancje organiczne do związków prostszych. 

Wykorzystując do swej działalności metabolicznej tlen i składniki 

odżywcze, a wydalając końcowe produkty przemiany materii, 

przyczyniają się one do likwidowania zanieczyszczeń.  



Destylacja wody 
Woda destylowana, to woda chemicznie oczyszczona. Wpływa ona 

NIEKORZYSTNIE na organizm, ponieważ wypłukuje jego 

mikroelementy. Wypicie większej ilości wody destylowanej może być 

bardzo szkodliwe dla zdrowia, a nawet grozi śmiercią. 

 



Dziękujemy za uwagę 
 


