
Klasa VIII 

Temat:  Sacharoza - disacharyd 

Cele lekcji: poznaje występowanie, właściwości i zastosowania sacharozy 

Te opakowania są Wam znane. 

 

 

Cukrem, o którym będzie dzisiaj mowa, jest sacharoza.  

Materiał o tej substancji znajdziecie w podręczniku - temat: ,,Sacharoza – disacharyd”  oraz 

w informacjach i na filmikach tematycznych, które są poniżej. 

Budowa cząsteczki cukru - sacharozy 

Sacharoza należy ona do dwucukrów o wzorze C12H22O11. Cząsteczka sacharozy jest 

zbudowana fragmentów dwóch cukrów prostych: glukozy i fruktozy. 

 

 

Mariola
Podświetlony



Właściwości sacharozy 

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

Próba Trommera dla glukozy, fruktozy i sacharozy 

https://www.youtube.com/watch?v=cYyYEmN5NCU 

 

Hydroliza sacharozy 

https://www.youtube.com/watch?v=zFf5F1_iThA 

W organizmie człowieka podczas trawienia sacharoza rozkłada się na cukry proste. 
Niezbędne do tej reakcji są: enzymy, woda i kwas solny znajdujące się w przewodzie 
pokarmowym. Proces ten nazywamy hydrolizą. 

Wstępne trawienie sacharozy może rozpocząć się już w jamie ustnej pod wpływem obecnego 
w ślinie enzymu – amylazy ślinowej. Dlatego cukru nie trzeba nawet połykać. Wystarczy jego 
niewielką ilość włożyć do ust i poczekać, aż ślina rozłoży go na cukry proste. Zostaną one 
wchłonięte przez nabłonek błony śluzowej jamy ustnej. 

sacharoza + woda −→glukoza + fruktoza 
 

Występowanie sacharozy 

Korzenie buraków cukrowych i łodygi trzciny cukrowej to główne źródła sacharozy. 
W niewielkich ilościach może ona występować także w niektórych owocach i warzywach. 
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Zastosowanie sacharozy 

 

 

 



 Zapiszcie w zeszycie przedmiotowym: temat, datę i notatkę 

Notatka 

 Sacharoza to dwucukier o wzorze C12H22O11. Jest substancją białą, krystaliczną, 
o słodkim smaku. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. 

 Sacharoza nie ma właściwości redukujących, nie daje pozytywnego wyniku próby 
Trommera. 

 W organizmie człowieka sacharoza pod wpływem enzymów i kwasu solnego ulega 
hydrolizie – rozkłada się na glukozę i fruktozę. 

 Sacharoza występuje w burakach cukrowych i trzcinie cukrowej. W mniejszych 
ilościach może występować również w owocach i warzywach. 
 

A teraz nietypowo  

 na wesoło  - o cukierkach i zdrowym odżywianiu 

https://www.youtube.com/watch?v=85sUeVJXz5o 

https://www.youtube.com/watch?v=1bmJ4Zlj_B4 
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