
Temat: Sacharoza – jako disacharyd. 

 

1. Sacharoza – cukier pozyskiwany z buraków cukrowych i trzciny cukrowej 

to cukier, którego używamy na co dzień do słodzenia potraw. 

 

 

Ma wzór C12 H22O11 

 

2. Właściwości sacharozy 

• ciało stałe 

• bezbarwne, krystaliczne 

• bezwonne 

• ma słodki smak 

• rozpuszcza się w wodzie 

• podczas ogrzewania topi się i tworzy karmel 

 



3. Przemiana sacharozy w organizmie człowieka 

Rozkład sacharozy zaczyna się już w jamie ustnej pod wpływem enzymów 

zawartych w ślinie. W żołądku w obecności enzymów, wody i kwasu solnego 

następuje rozkład sacharozy na dwa cukry proste – glukozę i fruktozę (które 

ulegają dalszej przemianie - utlenianiu biologicznemu). 

C12H22O11  +  H2O   →  C6H12O6  +  C6H12O6 

    sacharoza + woda →     glukoza  + fruktoza 

Ciekawostka 
Sacharoza może być wykorzystywany jako źródło energii w biodegradowalnych 
bateriach do zasilania m.in. telefonów komórkowych i odtwarzaczy 
mp3. W baterii zachodzą procesy chemiczne, dzięki którym wytwarza się 
energia. Obecnie trwają prace nad udoskonaleniem tego rodzaju baterii. 
W przyszłości takie rozwiązanie może być wykorzystywane na dużą skalę, gdyż 
jest ekologiczne i samoodnawialne. 

4. Cukier – słodka trucizna 

Już dzieciom zwraca się uwagę, by nie jadły za dużo słodyczy. Wielokrotnie 
słyszymy, że napoje typu cola są niezdrowe. Dlaczego? Słodycze zawierają 
ogromne ilości cukrów i są pozbawione innych składników odżywczych 
i witamin. Czy wiesz, że puszka napoju typu cola zawiera przeciętnie dwanaście 
łyżeczek cukru? 

Powszechnie wiadomo, że nadmierna ilość słodyczy może prowadzić do otyłości. 
Ale czy tylko to jest jej efektem? Nadmierna ilość cukrów w naszym organizmie 
nie jest wskazana, gdyż może być przyczyną wielu schorzeń, takich jak: 

• uszkodzenie układu odpornościowego, 
• zaburzenie równowagi minerałów w organizmie, 
• zwiększenie poziomu glukozy i insuliny, 
• osłabienie wzroku, 
• psucie zębów, 
• choroby serca, 
• podwyższony cholesterol, 
• cukrzyca i wiele innych. 

Skutkiem spożywania nadmiernej ilości cukru jest jego negatywny wpływ 
na tkankę mózgu. Co ważne, od cukru można się uzależnić podobnie jak 
od nikotyny i alkoholu. 



5. Zastosowania sacharozy 

 

 

 



 


