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WęglowodanyWęglowodany (inaczej cukry lub sacharydy) 

to organiczne związki zbudowane z węgla, wodoru i tlenu.

Powstają w przyrodzie w procesie fotosyntezy, która 

zachodzi w zielonych częściach roślin. Składniki, z których 

rośliny wytwarzają cukry to woda i dwutlenek węgla. 

Niezbędna jest do tego procesu energia świetlna



Cukry w organizmach roślinnychCukry w organizmach roślinnych 

 stanowią nawet do 80% suchej masy

 są źródłem energii do wszystkich procesów                 

    życiowych organizmu roślinnego

 stanowią materiał zapasowy

 są materiałem budulcowym

     ATP



Cukry w organizmach zwierzęcychCukry w organizmach zwierzęcych

 stanowią zaledwie około 2% suchej masy

 są źródłem energii do wszystkich procesów życiowych              

    organizmu zwierzęcego

 mogą stanowić materiał zapasowy  

 wyjątkowo stanowią materiał budulcowy

ATP

By Andrewmeyerson - Own work, CC BY-
SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=49411605

By This SVG image was created by 
Medium69.Cette image SVG a été créée 
par Medium69.Please credit this : William 
Crochot - NIST, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.ph
p?curid=36480626



Podział cukrówPodział cukrów

Węglowodany mogą być zbudowane z:

Jednej jednostki cukrowej – monosacharydy

Dwóch jednostek cukrowych – disacharydy

Kilku jednostek cukrowych - oligosacharydy

Wielu jednostek cukrowych - polisacharydy





Wybrane cukry prosteWybrane cukry proste
GLUKOZA GLUKOZA (cukier gronowy)

Ma postać bezbarwnych kryształów, dobrze 
rozpuszcza się w wodzie, ma słodki

  smak 
Jest podstawowym substratem 
  energetycznym w przebiegu 

  wszystkich procesów życiowych  
Jest składnikiem wielu cukrów 
złożonych
 



Wybrane cukry prosteWybrane cukry proste
FRUKTOZAFRUKTOZA

 Często zwana cukrem owocowym, gdyż występuje w  
wielu owocach i miodzie

Jest składnikiem wielu cukrów złożonych
Ma postać białych kryształów, dobrze rozpuszcza się 

w wodzie, ma słodki smak  
Często jest stosowana jako środek słodzący dla 

diabetyków, a także wspomagająco w chorobach 
serca.

By Skrissh2013 - Praca własna, 
CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=32837930



Wybrane cukry prosteWybrane cukry proste
DEOKSYRYBOZADEOKSYRYBOZA

Jest składnikiem kwasu DNA,
  który stanowi materiał 
  genetyczny wszystkich
  organizmów

By Theodore Barons - Praca własna, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=31109147



Wybrane cukry prosteWybrane cukry proste
RYBOZARYBOZA

  
 Jest składnikiem kwasów RNA, niezbędnych m.in. 

do odczytywania informacji genetycznej i budowy 
białek

Jest składnikiem związków wysokoenergetycznych 
np.ATP, będących swoistymi akumulatorami energii 
w komórkach 

Jest składnikiem nukleotydów pełniących funkcję 
nośników wodorowych w komórkowych przemianach 
energetycznych (m.in.NADPH)



Wybrane dwucukryWybrane dwucukry
SACHAROZASACHAROZA

  Ma postać białych kryształów, dobrze rozpuszcza 

się  w wodzie i ma słodki smak
 Składa się z dwóch cząsteczek cukrów prostych –   
 glukozy i fruktozy
 Jest główną postacią transportową cukrów u roślin
 Jest szeroko stosowana jako cukier spożywczy

By Lauri Andler(Phantom) - Photo 
taken by user, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/i
ndex.php?curid=863388



Wybrane dwucukryWybrane dwucukry
LAKTOZALAKTOZA

Zwana cukrem mlecznym, ponieważ występuje w 
mleku ssaków

Zbudowana jest z dwóch cząsteczek cukrów 
prostych – glukozy i galaktozy 

CC BY-SA 2.0, 
https://commons.wikimedia.or
g/w/index.php?curid=628401



Wybrane dwucukryWybrane dwucukry
MALTOZAMALTOZA

Cukier słodowy
Występuje w słodzie, czyli skiełkowanych 

i wysuszonych ziarnach zbóż, służących m.in. 
do produkcji piwa

Jest zbudowana z dwóch cząsteczek glukozy

By Finlay_McWalter's friend SJB - 
en:Image:Sjb_whiskey_malt.jpg, CC BY-SA 
3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.ph
p?curid=1044298



Wybrane wielocukryWybrane wielocukry
SKROBIASKROBIA

  Monomerem skrobi jest glukoza, która tworzy 
rozgałęzione łańcuchy o długości do 5000 
podjednostek

  W wodzie nie rozpuszcza się, ale pęcznieje
  Jest substancją zapasową roślin odkładaną głównie 

w organach spichrzowych i nasionach

CC BY-SA 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.ph
p?curid=855486

By Thamizhpparithi Maari - Praca własna, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17896721



Wybrane wielocukryWybrane wielocukry
GLIKOGENGLIKOGEN

  Tworzy łańcuchy rozgałęzione liczące do 50000 
monomerów

  Rozpuszcza się w wodzie lepiej niż skrobia
  Stanowi rezerwę energetyczną i jest gromadzony 

w wątrobie i mięśniach
  Występuje jako materiał zapasowy w grzybach



Wybrane wielocukryWybrane wielocukry
CELULOZA CELULOZA (błonnik)

   Tworzy bardzo długie nierozgałęzione łańcuchy 
liczące do 12000 monomerów

  Jest podstawowym elementem 
 budowy ścian komórek roślinnych
 i niektórych protistów
  Jest najpospolitszą na Ziemi 
 substancją organiczną (stanowi 
 50% węgla w roślinach)



  Liczne grzyby, niektóre bakterie i pierwotniaki, 
dzięki obecności enzymu celulazy, są zdolne do 
trawienia celulozy, natomiast żadne zwierzęta nie 
mają tej zdolności 

By Jacquie Wingate from 
Recovery, usa - Flickr, CC BY-
SA 1.0, 
https://commons.wikimedia.or
g/w/index.php?curid=3474660

Organizmy te występują 
w przewodzie pokarmowym 
wielu zwierząt, m.in. owiec, 
gdzie żyją w symbiozie 
i umożliwiają zwierzętom 
wykorzystywanie celulozy 
z pokarmu roślinnego jako 
substancji odżywczej



Wybrane wielocukryWybrane wielocukry
CHITYNACHITYNA

   Tworzy długie nierozgałęzione łańcuchy zbudowane Tworzy długie nierozgałęzione łańcuchy zbudowane 

z monomerów glukozyz monomerów glukozy
   Nie rozpuszcza się w wodzieNie rozpuszcza się w wodzie
   Jest podstawowym składnikiem zewnętrznego Jest podstawowym składnikiem zewnętrznego 

szkieletu stawonogów i ściany komórkowej szkieletu stawonogów i ściany komórkowej 

większości grzybówwiększości grzybów



CiekawostkiCiekawostki:

Chityna odznacza się dużą 
trwałością i odpornością 

  na czynniki mechaniczne 
oraz chemiczne. Dowodem 
na to jest czas rozkładu 
pancerzyka owadów przez 
mikroorganizmy, który trwa 
około 5 lat

By Dr. Raju Kasambe - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=51312340

https://commons.wikimedia.org/w/index


Największą 
zawartością celulozy 
(ok. 95%) 
charakteryzują się 
włókna bawełny. 

Przeciętne drewno 

zawiera 45 – 50% celulozy



Obecność błonnika 

w pokarmie ułatwia 

procesy trawienne 

u wielu zwierząt, 

również u człowieka. 

Poprawia perystaltykę 

jelit i przyczynia się do 

usuwania resztek 

pokarmowych.
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