
CUKRY – SKROBIA I CELULOZA 
 



 Cukry proste (glukoza i fruktoza) oraz cukry 
złożone (sacharoza) są słodkie i dobrze 
przyswajalne przez człowieka.  

 Czy wszystkie cukry mają taki smak?  

 Czy wszystkie są łatwostrawne i dobrze 
przyswajane przez organizm?  

 Czy krochmalenie pościeli, 
przygotowywanie ciasta na chleb 
i tworzenie się na nim spieczonej skórki 
mają coś wspólnego z cukrami ? 



Występowanie i budowa 
polisacharydów 

 
 Polisacharydy (wielocukry) to złożone związki 

chemiczne zbudowane z wielu reszt cukrów 
prostych. Do najbardziej znanych polisacharydów 
należą skrobia i celuloza. 

 Wzór ogólny polisacharydów to :  
    (C6H10O5)n 
 
 gdzie n to liczba naturalna zależna od rodzaju 

polisacharydu i jego pochodzenia. 
 
 Cukry złożone, takie jak skrobia i celuloza, powstają 

głównie w roślinach w wyniku łączenia się cząsteczek 
glukozy. Nazywamy je naturalnymi polimerami. 
 



 Skrobia jest związkiem 
wielkocząsteczkowym. Liczba cząsteczek 
glukozy, z których powstaje skrobia, waha się 
od kilkuset do kilku tysięcy i zależy od 
pochodzenia. 

  Cukier ten jest bardzo ważnym składnikiem 
pożywienia człowieka. Występuje głównie 
w ziemniakach, ziarnach zbóż, nasionach, 
ryżu i kukurydzy.  

 Skrobia ma budowę ziarnistą – kształt ziaren, 
jest uzależniony od ich pochodzenia. 
 





 Celuloza, podobnie jak skrobia, jest 
związkiem zbudowanym z wielu reszt 
glukozy (od 2500 do 10 000).  

 Jest głównym składnikiem roślin, którym 
zapewnia trwałość, elastyczność i chroni 
przed utratą wody.  

 Występuje w dużych ilościach w bawełnie 
i drewnie.  

 Celuloza ma budowę włóknistą. 





 Celuloza jest również nazywana błonnikiem. 
Człowiek nie trawi tego cukru, ale spełnia on ważną 
rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
pokarmowego. 

Ciekawostka 

 Do polisacharydów należy także glikogen. Pod 
względem budowy przypomina on skrobię. Jego 
cząsteczki mają jednak bardziej rozgałęzioną 
strukturę. Stanowi materiał zapasowy 
w organizmach ludzi i zwierząt. Gromadzi się głównie 
w mięśniach oraz w wątrobie. Produktem rozkładu 
glikogenu jest glukoza, która spala się, dostarczając 
organizmowi energii. 
 

 



Praca domowa 

 Dzisiaj będzie bardzo trudna, należy w 
zeszycie napisać wzór ogólny polisacharydów 
oraz napisać w jakich produktach znajduje się 
skrobia a w jakich celuloza. Oczywiście 
zdjęcie gotowej notatki przesyłamy na 
messengera do Pani Paulinki   

 

 Temat będziemy kończyć na następnej lekcji 
  


