
Klasa 8 – chemia 

Data: 01.06.2020 

Temat:  Substancje o znaczeniu biologicznym – sacharydy. Glukoza i fruktoza. 

 

Zapoznaj się z poniższym materiałem.  

 

 

1. Doświadczenie: Skład pierwiastkowy sacharydów. 

 

 

Zachęcam Cię do obejrzenia filmiku na You Tube: 

https://www.youtube.com/watch?v=UJBrxAZ4WgU 

Obserwacje: Cukier żółknie a po kilku minutach pęcznieje i staje się czarny. 

Obserwacje: Pierwiastkiem chemicznym wchodzącym w skład cukru jest węgiel. Oprócz 

węgla w skład cukrów wchodzą wodór i tlen, które zostały pochłonięte przez stężony 

roztwór kwasu siarkowego (VI), ponieważ jest on higroskopijny. 

2. Ogólny wzór sacharydów: 

Stosunek liczby atomów wodoru do tlenu          

w cząsteczkach sacharydów jest taki sam jak 

w cząsteczce wody, tzn. 2:1. Stąd inna nazwa 

cukrów to węglowodany. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UJBrxAZ4WgU


3. Rodzaje sacharydów. 

 

 GLUKOZA I FRUKTOZA 

 
   

Wiecie już, że rośliny zielone pobierają dwutlenek węgla oraz wodę i przy udziale energii 

słonecznej, w obecności katalizatora, którym jest chlorofil, wytwarzają z nich związek 

chemiczny o nazwie glukoza oraz tlen: 

 



 

Fotosynteza zachodzi tylko w zielonych częściach rośliny 

GLUKOZA 

Glukoza należy do grupy cukrów (sacharydów) i jest pierwszym ogniwem procesu 

wytwarzania związków organicznych przez rośliny. W ich komórkach glukoza jest 

przekształcana w inne związki organiczne – cukry złożone, uczestniczy też w syntezie białek 

i tłuszczów. 

 

Z ogólnego wzoru cukrów wynika, że w ich cząsteczkach stosunek liczby atomów wodoru 

do liczby atomów tlenu jest taki, jak w cząsteczce wody, dlatego przyjęto również nazwę 

węglowodany.  

Cukry ze względu na budowę i wielkość cząsteczek dzielą się na proste i złożone. 

Glukoza jest cukrem prostym (monosacharydem). 

Jej wzory i model to: 



 

Glukoza należy do najbardziej rozpowszechnionych cukrów prostych. Zalicza się do nich 

cukry zawierające w cząsteczce od 3 do 8 atomów węgla. Glukoza występuje w wielu 

owocach, warzywach i kwiatach, w miodzie oraz we krwi ludzi i zwierząt. Zawartość 

glukozy we krwi zdrowego człowieka wynosi ok. 0,1%. U ludzi chorych na cukrzycę ilość 

glukozy wzrasta, a nawet pojawia się ona w moczu. Ze względu na to, że winogrona 

zawierają dużo glukozy, zwana jest ona również cukrem gronowym. Glukozę można kupić 
w sklepie spożywczym. 

Badanie właściwości glukozy i fruktozy. 

 

 

Zaobserwowano, że glukoza i fruktoza to krystaliczne bezwonne i bezbarwne substancje 

stałe, które dobrze rozpuszczają się w wodzie. 

Obejrzyj filmik przedstawiający to doświadczenie.  

https://www.youtube.com/watch?v=ie9WGl_WP5E 

 

Glukoza jest substancją białą, krystaliczną, bez zapachu. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, a 

nie rozpuszcza się w alkoholu ani w innych rozpuszczalnikach organicznych. Roztwór 

https://www.youtube.com/watch?v=ie9WGl_WP5E


glukozy ma odczyn obojętny. 

Glukoza ma słodki smak (możecie to sprawdzić w domu). 

Glukoza jest cukrem najłatwiej przyswajalnym przez organizm człowieka. Jest 

dostarczana do organizmu wraz z pożywieniem, powstaje też w wyniku rozkładu cukrów 
złożonych w przewodzie pokarmowym. Ciężko chorym podaje się ją w kroplówkach. 

Reakcja spalania glukozy w komórkach organizmów jest reakcją odwrotną do reakcji 

zachodzącej podczas fotosyntezy: 

 

FRUKTOZA 

Cukrem prostym, występującym również w owocach, jest fruktoza. Ma ona taki sam 

wzór sumaryczny jak glukoza, czyli ma taką samą liczbę atomów poszczególnych 
pierwiastków, ale różni się od niej budową przestrzenną; inny też jest kształt jej cząsteczki: 

 

Fruktoza jest najsłodszym i najlepiej rozpuszczalnym w wodzie cukrem. Jest ona 

środkiem słodzącym dla ludzi chorych na cukrzycę. 

Obecność glukozy i fruktozy w owocach i w miodzie sprawia, że mają one słodki smak. 

Najwięcej fruktozy zawierają jabłka, gruszki, winogrona, nieco mniej brzoskwinie, wiśnie, 

śliwki. 

 

 

 


