
 

 

SARA SANDHEIM 

SACHARYDY 



PLAN PREZENTACJI 

● ZNACZENIE CHEMICZNE 

a) Co to są sacharydy? Podział sacharydów, wzór ogólny. 

b)  Monosacharydy, oligosacharydy i polisacharydy w pigułce. 

 

● ZNACZENIE BIOLOGICZNE 

a) Cukry w organizmie człowieka. Podstawowe funkcje. 

b)  Magiczne słowo... Fotosynteza! 

c) Jemy dużo cukru? Ciekawe statystyki. 



ZNACZENIE CHEMICZNE 



CO TO SĄ SACHARYDY? 

 

Wyjaśnienie... :) 



MONOSACHARYDY 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE: 

substancje stałe 
krystaliczne 
bezbarwne 
dobrze rozpuszczalne w wodzie 

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE: 

bezwonne 
słodki smak 

Podstawowe monosacharydy: glukoza i fruktoza: 

wzór sumaryczny: C6H12O6 

 



ZASTOSOWANIA 
 

● przemysł spożywczy (słodzenie potraw dla niemowląt i osób na diecie, 
syrop glukozowo-fruktozowy) 

● dodatek do kosmetyków (działa nawilżająco i zmiękczająco) 
●   
● przemysł szklarski (próba lustra srebrnego, powierzchnia bombek i 

luster) 
 

● przemysł farmaceutyczny (do produkcji witaminy C) 
 

● przemysł garbarski i włókienniczy (barwienie skór i bielenie bawełny) 

 



OLIGOSACHARYDY, W TYM 
DISACHARYD - SACHAROZA 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
(SACHAROZY): 

substancja stała 

bezbarwna 

dobrze rozpuszczalna w wodzie 

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE 
(SACHAROZY): 

bezwonna 

słodki smak 

Przedstawiciel: sacharoza 

wzór sumaryczny: C12H22O11 

wchodzi w skład cukru trzcinowego i cukru buraczanego 

jest rozkładana w czasie trawienia do glukozy i fruktozy 



ZASTOSOWANIA 

● przemysł spożywczy i cukierniczy (do słodzenia i konserwowania 
potraw) 

● przemysł farmaceutyczny (główny składnik syropów) 

● przemysł kosmetyczny (płyny do kąpieli, szampony) 



POLISACHARYDY 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE (SKROBI): 

substancja stała 
biała barwa 
śliska w dotyku 
trudno rozpuszcza się w zimnej 
wodzie 
higroskopijna 

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE 
(SKROBI): 

bezwonna 

bez smaku 

 

 Jeden z przedstawicieli: skrobia 

wzór ogólny skrobi: (C6H10O5)n 



ZASTOSOWANIA SKROBI 

 



POLISACHARYDY 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
(CELULOZY): 

włóknista substancja stała 

barwa biała 

nierozpuszczalna w wodzie 

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE 
(CELULOZY): 

bezwonna 

bez smaku 

Drugi z przedstawicieli: celuloza 

Wzór ogólny celulozy: (C6H10O5)n 



ZASTOSOWANIA CELULOZY 



ZNACZENIE BIOLOGICZNE 



PODSTAWOWE FUNKCJE W ORGANIZMIE 
Glukoza to podstawowe źródło energii dla wszystkich organizmów. 

 

Trawienie cukrów zaczyna się w jamie ustnej (dzięki amylazie 
zawartej w ślinie), a potem odbywa się w dwunastnicy (dzięki 
działaniu amylazy trzustkowej). Kolejnym etapem jest ich trawienie 
pod wpływem amylazy jelitowej. 

 

Celuloza jest też nazywana błonnikiem pokarmowym, reguluje pracę 
jelit. Nasz układ pokarmowy nie trawi celulozy, w przeciwieństwie do 
np. przeżuwaczy. 

 

Wahania stężenia glukozy we krwi mogą prowadzić do hipoglikemii 
oraz hiperglikemii (cukrzyca). 



ZWIĄZEK Z FOTOSYNTEZĄ 

Z tlenku węgla (IV) i wody pod wpływem światła 
słonecznego powstają glukoza i tlen. 



CIEKAWE STATYSTYKI 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! :D 


