
Klasa 8  

Data: 08.06.2020 

Temat: Sacharoza – diasacharyd.  

Zapoznaj się z poniższym materiałem. 

 

Cukier najczęściej używany do słodzenia napojów i potraw, znany wam pod 
potoczną nazwą cukier, to sacharoza. Jest ona dwucukrem (disacharydem). 

 

Cząsteczka sacharozy jest zbudowana z fragmentów dwóch cukrów prostych – glukozy i 

fruktozy. Można ją przedstawić za pomocą wzorów i modelu: 

 

Sacharoza występuje w burakach cukrowych– jako cukier buraczany, w trzcinie 

cukrowej – jako cukier trzcinowy, w małych ilościach znajduje się też w niektórych 

owocach (np. w jabłkach, śliwkach, wiśniach) oraz warzywach (np. w marchwi, 

burakach ćwikłowych). 

Na skalę przemysłową cukier ten otrzymuje się z buraków cukrowych lub trzciny 
cukrowej. 

 



Właściwości sacharozy. 

1. Badanie właściwości sacharozy. 

Przebieg doświadczenia: Na szalkę Petriego wsypcie trochę cukru (1) i opiszcie jego 

wygląd. Ogrzejcie w parownicy 2–3 łyżeczki cukru, a otrzymaną substancję wylejcie na 

szalkę (2). Porównajcie zawartość szalek. Zbadajcie rozpuszczalność w wodzie obu 

substancji. 

 

Obejrzyj doświadczenie:  https://www.youtube.com/watch?v=h8kAIwBkUIA 

Sacharoza jest białą, krystaliczną substancją. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. 

Wiecie, że ma słodki smak. Pod wpływem ogrzewania topi się i zmienia barwę na 

brunatną – wskutek częściowego rozkładu cukru powstaje karmel. Karmel również jest 

dobrze rozpuszczalny w wodzie. Z karmelu wytwarza się cukierki, tzw. karmelki. 

2. Reakcja sacharozy z wodorotlenkiem miedzi (II). 

Przygotowujemy dwie probówki z roztworem cukru. Do pierwszej probówki (1) 

dodajemy trochę świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II). Do drugiej probówki (2) 

wlewamy kilka kropli kwasu solnego i przez chwilę podgrzewamy w płomieniu palnika. 

Następnie dodajemy kilka kropli zasady sodowej, żeby zobojętnić kwas (odczyn 

sprawdzamy uniwersalnym papierkiem wskaźnikowym), i dodajemy trochę 

wodorotlenku miedzi(II). Co obserwujecie? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h8kAIwBkUIA


Obserwacje: W pierwszej probówce pojawia się czarny osad tlenku miedzi(II). 

Sacharoza nie ma właściwości charakterystycznych dla glukozy. W drugiej probówce 

pojawia się ceglastoczerwone zabarwienie tlenku miedzi(I), czyli zaszła reakcja 

charakterystyczna dla glukozy. Glukoza powstała w wodnym roztworze sacharozy pod 

wpływem kwasu solnego. 

Hydroliza sacharozy. 

 

Reakcja taka zachodzi również w organizmie człowieka. Pod wpływem znajdujących się 

w przewodzie pokarmowym enzymów, wody i kwasu solnego sacharoza rozkłada się na 

cukry proste: 

 

Powstałe podczas hydrolizy sacharozy cukry proste ulegają w komórkach organizmu 

przemianom z wydzieleniem energii. Hydrolizę sacharozy stosuje się w przemyśle do 
produkcji sztucznego miodu, który jest mieszaniną glukozy i fruktozy. 

Niewielkie ilości cukru otrzymuje się też – w postaci syropu – po odparowaniu soku 

klonowego z klonu cukrowego (ryc. poniżej), drzewa rosnącego w Ameryce Północnej 

(syrop klonowy). 

Innymi dwucukrami o wzorze sumarycznym C12H22O11 są: 

• laktoza – składnik mleka ssaków, substancja biała, krystaliczna, o słabo słodkim 

smaku, dobrze rozpuszcza się w wodzie, hydrolizuje na cukry proste; 

• maltoza – tworzy się w kiełkujących nasionach zbóż, substancja stała, mniej 

słodka od sacharozy, rozpuszcza się w wodzie, hydrolizuje na dwie cząsteczki 

glukozy. 

 

 


