
Temat: Sacharoza- disacharyd

1. Budowa sacharozy

Cukier, którego używamy każdego dnia, m.in. do słodzenia herbaty, był znany już w 
starożytności. Na skalę przemysłową otrzymywano go z trzciny cukrowej na Bliskim 
Wschodzie. Do Europy sprowadzili go Grecy w IV wieku p.n.e. – wówczas stosowano go jako
lek. Dostawy do Europy znacznie się zwiększyły, gdy odkryto Amerykę, ponieważ założono 
tam plantacje trzciny cukrowej. Połowa XVIII wieku to okres, kiedy rozpoczęto 
otrzymywanie cukru z buraków cukrowych. W Polsce pierwszą cukrownię wybudowano na 
Dolnym Śląsku w 1802 roku.

Cukrem, o którym będzie dzisiaj mowa, jest sacharoza. Należy ona do dwucukrów o 
wzorze C12H22O11  Cząsteczka sacharozy jest zbudowana fragmentów dwóch cukrów 
prostych: glukozy i fruktozy.



2. 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.

3. Właściwości sacharozy 

         

                                                

Sacharoza jest białą,
krystaliczną
substancją, która
dobrze rozpuszcza się
w wodzie.  

Sacharoza ma słodki smak. Podczas ogrzewania cukier ulega karmelizacji. Brunatną 
substancję, która powstaje w wyniku tego procesu, nazywamy karmelem.



       Każdy z was może zrobić cukierki zwane 
karmelkami. Wystarczy do rondelka 

wsypać kilka łyżek cukru i ogrzewać 
na wolnym ogniu. W wyniku 
ogrzewania powstaje karmel, 
który należy przelać do miski i 
poczekać, aż ostygnie. Cukierki 
gotowe!

4. Przemiany sacharozy w organizmie

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.

                                                                HCl, enzymy  

          C12H22O11  +  H2O                                    C6H12O6  +  C6H12O6

                                                                       

                                                                          HCl, enzymy              

              sacharoza  +  woda                                         glukoza  +  fruktoza

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.



5. Zastosowanie sacharozy

Z dzisiejszej lekcji proszę zrobiś notatkę:
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3 Występowanie sacharazy

4 Zastosowanie sacharozy


