
CÂU HỎI BÀI 34 TRANG 107 SGK SINH 8 

| GIẢI BÀI TẬP SGK SINH HỌC LỚP 8 | 

Câu hỏi 

Hãy đánh dấu ✓ vào các câu đúng trong những câu dưới đây: 

… - Vitamin có nhiều ở thịt, rau, quả tươi. 

… - Vitamin cung cấp cho cơ thổ một nguồn năng lượng. 

… - Vitamin là hợp chất hữu cơ có trong thức ăn với một liều lượng nhỏ, nhưng cần thiết 

cho sự sống. 

… - Vitamin là một loại muối đặc biệt làm cho thức ăn ngon hơn. 

… - Vitamin là thành phần cấu trúc của nhiều enzim tham gia các phản ứng chuyển hoá 

nâng lượng của cơ thể. 

… - Cơ thể người và động vật không thể tổng hợp được vitamin mà phải lấy từ thức ăn. 

ĐÁP ÁN 

✓ - Vitamin có nhiều ở thịt, rau, quả tươi. 

… - Vitamin cung cấp cho cơ thổ một nguồn năng lượng. 

✓ - Vitamin là hợp chất hữu cơ có trong thức ăn với một liều lượng nhỏ, nhưng cần thiết 

cho sự sống. 

… - Vitamin là một loại muối đặc biệt làm cho thức ăn ngon hơn. 

✓ - Vitamin là thành phần cấu trúc của nhiều enzim tham gia các phản ứng chuyển hoá 

nâng lượng của cơ thể. 

✓ - Cơ thể người và động vật không thể tổng hợp được vitamin mà phải lấy từ thức ăn. 

» Xem tiếp Câu hỏi bài 34 trang 108 sgk Sinh 8 
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» Để xem ngay toàn bộ đáp án các bài tập Chương 6: Trao đổi chất và năng lượng - sgk 

Sinh 8 và hướng dẫn soạn Sinh học lớp 8 khác, mời các em học sinh click theo đường link 

tại doctailieu.com 

https://doctailieu.com/chuong-6-trao-doi-chat-va-nang-luong-c10211
https://doctailieu.com/sinh-hoc-lop-8-c5385

