
WŁAŚCIWOŚCI SKROBI I 
CELULOZY. 
NA POCZĄTEK ŻEBY WAM SIĘ MILEJ PRACOWAŁO KLIKNIJCIE W LINK 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=DEURXOMTLQA 

https://www.youtube.com/watch?v=DeURxOmtLQA


SKROBIA 

Kliknij w link i obejrzyj 

filmik  https://www.youtube.

com/watch?v=x3eN25EuGe

Q 

https://www.youtube.com/watch?v=x3eN25EuGeQ
https://www.youtube.com/watch?v=x3eN25EuGeQ
https://www.youtube.com/watch?v=x3eN25EuGeQ




CELULOZA 

Wiem że nie mogę 

dorównać Panu z filmiku , 

więc kliknijcie i zobaczcie 

co ciekawego słychać u 

celulozy   

https://www.youtube.co

m/watch?v=Jbzf0gAOf8

A 

https://www.youtube.com/watch?v=Jbzf0gAOf8A
https://www.youtube.com/watch?v=Jbzf0gAOf8A
https://www.youtube.com/watch?v=Jbzf0gAOf8A




•Skrobia i celuloza to białe substancje stałe.  

•Wielocukry te nie mają słodkiego smaku – możecie to 

sprawdzić( papier i mąka ziemniaczana dla przypomnienia )  

•Skrobia słabo rozpuszcza się w zimnej wodzie, 

w gorącej natomiast pęcznieje, 

tworząc kleik skrobiowy, który jest roztworem koloidalnym,  

zwyczajowo nazywanym krochmalem.  

•Obydwa cukry nie rozpuszczają się w rozpuszczalnikach  

organicznych. 

 



•Mąka ziemniaczana (czyli w zasadzie czysta skrobia) 

w postaci zbitego proszku nie pali się, natomiast 

rozpylona – gwałtownie się spala (wybucha). Skrobia jako 

główny składnik mąki jest cukrem palnym. Wata 

celulozowa spala się, czuć zapach palącego się papieru. 

Celuloza jest substancją palną ( bo któż z nas nie spalił 

kiedyś kartki papieru, się wie  )  



•Skrobia i celuloza rozkładają się na cukry proste – 

końcowym produktem tego procesu jest glukoza. 

W przypadku skrobi proces ten zachodzi pod wpływem 

kwasu solnego i ogrzewania, a w przypadku celulozy – 

w obecności stężonego kwasu siarkowego(VI). 



PODSUMOWANIE 
 

• Najbardziej rozpowszechnionymi polisacharydami są skrobia i celuloza o wzorze 

sumarycznym (C6H10O5)n. 

• Skrobia ma budowę ziarnistą i występuje głównie w ziemniakach, ziarnach zbóż, ryżu i kukurydzy. 

• Celuloza jest podstawowym materiałem budulcowym roślin. Ma budowę włóknistą; występuje m.in. 

w drewnie i bawełnie. 

• Skrobia i celuloza są białymi substancjami stałymi. Skrobia słabo rozpuszcza się w zimnej wodzie, 

a w gorącej tworzy kleik skrobiowy. Celuloza nie rozpuszcza się w wodzie; jest łatwopalna. 

• Do wykrywania skrobi w produktach spożywczych służy próba jodoskrobiowa – reakcja skrobi 

z jodyną, w wyniku której powstaje ciemnogranatowe zabarwienie. 

• Skrobia ulega hydrolizie w organizmie człowieka: rozpada się na dekstryny, a następnie na 

cząsteczki glukozy. Człowiek nie trawi celulozy. 

 



PRACA DOMOWA 

• Zapisz w zeszycie właściwości fizyczne i chemiczne skrobi i celulozy. 

• Wyjaśnij pojęcie: dekstryny. 

Notatce zrób zdjęcie i wyślij w wiadomości prywatnej .  

 

• PS. Czy zauważyliście już, że kończymy podręcznik ?  Nie martwcie się i tak 

będziemy mieli co robić :D 


