
Klasa VIII 

Temat: Skrobia i celuloza – polisacharydy  

Cele lekcji: Poznanie występowania, właściwości i zastosowań skrobi i celulozy 
 
Nauczysz się 

 opisywać występowanie skrobi i celulozy; 
 podawać wzory sumaryczne polisacharydów; 
 jakie właściwości i zastosowanie mają skrobia i celuloza 
 wykrywać obecność skrobi w produktach spożywczych 

 
Na pewno znacie te substancje.  
Mąka ziemniaczana to skrobia pozyskana z ziemniaków. Wata celulozowa to czysta celuloza. 
 
 

 
 
 
 

 Przeczytaj zagadnienia – podręcznik- temat: Skrobia i celuloza – polisacharydy,  
informacje, które Tobie poniżej przygotowałam oraz obejrzyj tematyczne materiały 
filmowe 
- lekcja zdalna : Polisacharydy 
https://www.youtube.com/watch?v=Kb4AAOf1UcY 

https://www.youtube.com/watch?v=Kb4AAOf1UcY


Budowa  

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. 

Występowanie 

 
Cukry złożone, takie jak skrobia i celuloza, powstają głównie w roślinach w wyniku 
łączenia się cząsteczek glukozy. Nazywamy je naturalnymi polimerami. 

 

https://epodreczniki.pl/a/cukry---skrobia-i-celuloza/Dnjv6UFEt#Dnjv6UFEt_pl_main_concept_1
https://epodreczniki.pl/a/cukry---skrobia-i-celuloza/Dnjv6UFEt#Dnjv6UFEt_pl_main_concept_2


 

 

Właściwości  

Właściwości skrobi  

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

Hydroliza i wykrywanie skrobi 

https://www.youtube.com/watch?v=5m12nGk0TMU 

Warto obejrzeć !!!!!   Badanie obecności skrobi w wybranych produktach 

https://www.youtube.com/watch?v=KMrqRj2MB_I 

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

 

Skrobia i celuloza to białe substancje stałe. Wielocukry te nie mają słodkiego smaku. Skrobia 
słabo rozpuszcza się w zimnej wodzie, w gorącej natomiast pęcznieje. Tworzy kleik 
skrobiowy, który jest roztworem koloidalnym, zwyczajowo nazywanym krochmalem. 
Obydwa cukry nie rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych.  

https://www.youtube.com/watch?v=x3eN25EuGeQ
https://www.youtube.com/watch?v=5m12nGk0TMU
https://www.youtube.com/watch?v=KMrqRj2MB_I
https://www.youtube.com/watch?v=AFutSIXMLls


Mąka ziemniaczana 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. 

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). 

W wyniku reakcji jodu (znajdującego się w jodynie) ze skrobią zawartą w produktach 
spożywczych powstało ciemnogranatowe zabarwienie. Jest to reakcja charakterystyczna 
skrobi nazywana próbą jodoskrobiową. 

Zastosowanie 

 



 

 
 

 

 



2. Zapisz w zeszycie przedmiotowym : temat , data i notatka 

Notatka: 

 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. 

3. Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń 
37,38 str. 121 i 40 str. 122(Prac nie przesyłacie!!!) 

 

Klasa VIII 

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu ,, Substancje o znaczeniu biologicznym” 

Cel lekcji: Przypomnienie i utrwalenie zdobytych informacji o związkach organicznych: białkach, 

cukrach i tłuszczach. 

Sprawdzisz się – Co pamiętasz, wiesz, umiesz 

1. Przypomnij wiadomości tekstowe zawarte w podręczniku i przesłane przez nauczyciela 

oraz tematyczne materiały filmowe.  

2. Napisz na kartce krzyżówkę a następnie ją wklej do zeszytu - jej  hasłem jest wyraz 

,,Cukrzyca”. Pytania do pojęć mają dotyczyć omawianych w tym dziale zagadnień. Pytania 

mają być zapisane zgodnie z numeracją wpisywanych wyrazów. 

 

        ALBO    !!!!!! 

Wykonaj domino chemiczne o omawianych zagadnieniach.(Zasada  ma być zachowana jak w 

grze ,,domino,,). Twój projekt ma się składać z 14 kostek. Materiały dowolne. 

Ułożone kostki (rozwiązaną grę )– jej zdjęcie – proszę przesłać do sprawdzenia. Jeśli ktoś 

zechce może pracę przynieść do szkoły(wcześniej się ze mną umówi).Chętnie zatrzymam 

Wasze projekty na stałe.  

 

 

 

 



 

 

 


