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Temat: Węglowodany. ( dwie godziny lekcyjne) 

 

 

Węglowodany - podział, rola w organizmie, zapotrzebowanie 

Węglowodany występują w różnych produktach spożywczych – pieczywie, 
mleku, popcornie, ziemniakach, ciasteczkach, spaghetti, napojach, 
marchewce i wielu innych. Nasuwają się pytania - jakie źródła 

węglowodanów mają najkorzystniejszy wpływ na zdrowie, a które źródła 
powinno się unikać.  

Węglowodany to inaczej cukry. Wyróżnia się dwie grupy węglowodanów – 

węglowodany proste i węglowodany złożone. Podstawowymi składnikami 
budulcowymi węglowodanów są: węgiel, wodór i tlen. 

 Węglowodany proste to na przykład fruktoza, czyli między innymi cukier 
zawarty w owocach oraz cukier, którym słodzimy herbatę. Węglowodany 

złożone to te, które składają się z co najmniej trzech cząsteczek cukru. 
Udowodniono, że ten drugi rodzaj węglowodanów jest znacznie zdrowszy. 

Układ trawienny w podobny sposobi radzi sobie z węglowodanami prostymi i 

złożonymi – cząsteczki są rozbijane na pojedyncze, gdyż tylko w takiej formie 
są w stanie dostać się do układu krążenia. Różnica jest taka, że 
węglowodany złożone są znacznie dłużej trawione i wolniej absorbowane, co 

jest korzystne dla naszego organizmu. 

Rola węglowodanów w organizmie  

Węglowodany są niezbędnym składnikiem pokarmowym do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. Warto jednak wiedzieć, po które produkty należy 
częściej sięgać, by jak najdłużej zachować zdrowie i witalność. Pomocne w 

tym będą wyżej wymienione listy produktów. 

https://zywienie.abczdrowie.pl/herbata


Węglowodany syntetyzowane są głównie przez rośliny z dwutlenku węgla i 

wody w procesie fotosyntezy (zwierzęta mogą syntetyzować niektóre 
węglowodany z tłuszczu i białka). Wyróżnia się cukry proste i cukry złożone, 

z których te drugie są bardziej pożądanym składnikiem diety. 

Węglowodany są niezbędnym składnikiem pokarmu, obok lipidów stanowią 

główne źródło energii - 1 gram to 4 kcal. Węglowodany są konieczne do 

utleniania kwasów tłuszczowych, do dwutlenku węgla i wody. W 

przypadku niedostatecznej ilości węglowodanów przyswajalnych w 

pożywieniu (poniżej 100 g/dobę) następuje niecałkowite ich spalanie i 

powstają ciała ketonowe, które zakwaszają organizm. 

Dlatego słuszne jest powiedzenie: "tłuszcze spalają się w ogniu 

węglowodanów". Ponadto, węglowodany w organizmie są 

wykorzystywane do syntezy aminokwasów glukogennych. 

Węglowodany nadają pożądane cechy organoleptyczne produktom 

spożywczym i potrawom, jak smak, konsystencja i barwa. 

Węglowodany w organizmie człowieka są magazynowane w niewielkich 
ilościach, tj. 350-450 g. Zapas ten wystarcza na 12 godzin przy 
zapotrzebowaniu energetycznym 2800 kcal. Występuje w postaci glikogenu w 

wątrobie, w mięśniach, nerkach, w niewielkich ilościach (20 g) w surowicy 
krwi. Glukoza ta jest wyłącznym źródłem energii dla układu nerwowego 
(mózgu) oraz krwinek czerwonych. 

Mózg dorosłego człowieka zużywa około 140 g glukozy na dobę, natomiast 

krwinki czerwone około 40g/dobę. Przy niedostatecznej ilości 
węglowodanów w pożywieniu organizm syntetyzuje glukozę z białek – 

aminokwasów glukogennych oraz częściowo z tłuszczów (glicerolu i 
glicerydów). Aby uchronić białko przed spalaniem, organizm powinien 
przyjąć węglowodany w odpowiednich ilościach. 

Spożywanie węglowodanów w nadmiarze jest przekształcane w tłuszcze – 

trójglicerydy i w tej postaci odkładają się w organizmie człowieka, 

prowadząc do otyłości. 

Dzienne zapotrzebowanie na węglowodany 

Węglowodany powinny dostarczać w codziennym pożywieniu 50-60% 
wartości energetycznej dziennej racji pokarmowej energii. 

 

 

 

https://zywienie.abczdrowie.pl/bialka
https://portal.abczdrowie.pl/prawidlowy-poziom-glukozy-i-interpretacja-wynikow


Węglowodany dzieli się na: 

 cukry proste (monosacharydy), 

 cukry złożone małocząsteczkowe (oligosacharydy), 
 cukry złożone wielkocząsteczkowe (polisacharydy), 

 pochodne węglowodanów (związki składające się z węglowodanów). 

Cukry proste 

Monosacharydy, czyli węglowodany proste, dzielą się na pentozy i heksozy. 
Pentozy zazwyczaj występują w wielocukrach oraz w połączeniu z 
aglikonami. Do pentoz należą: 

 arabinoza – stanowi składnik żywic i gum roślinnych, 
 ksyloza – występuje w gumie drzewnej, 
 ryboza – w naturze nie występuje w stanie wolnym, 

 ksyluloza, 
 rybuloza. 

Heksozy to cukry zawierające 6 atomów węgla w cząsteczce. Dobrze 
rozpuszczają się w wodzie, a trudno w metanolu i etanolu. Należą do nich: 

 glukoza – czyli inaczej cukier gronowy, jest szeroko rozpowszechniony 
w naturze. Można go znaleźć w sokach roślinnych, a zwłaszcza sokach 
owocowych. Glukoza jest również cukrem fizjologicznym – znajduje się 

w płynach ustrojowych; 
 galaktoza – w stanie wolnym występuje rzadko. W przypadku roślin 

występuje przede wszystkim w postaci galaktanów (agar), a u zwierząt 

jest składnikiem cukru mlecznego i cerebrozydów; 
 mannoza – w odżywianiu człowieka cukier ten nie odgrywa większej 

roli. U zwierząt stanowi składnik wielocukrów złożonych, wchodzących 
w skład sympleksów białkowych. Występuje również w niektórych 
gatunkach orzechów i fasoli jako trudnostrawny węglowodan; 

 fruktoza – jest cukrem owocowym, występującym w owocach, sokach 
owocowych i miodzie. 

Cukry złożone małocząsteczkowe 

Oligosacharydy, czyli cukry złożone małocząsteczkowe dzielą się na 

dwucukrowce, trójcukrowce i czterocukrowce. 

Dwucukrowce to: 

 sacharoza – cukier ten składa się z glukozy i fruktozy. Stosowana jest 
do konserwowania mleka i dżemów, gdyż hamuje wzrost pleśni; 

 laktoza – składa się z glukozy i galaktozy. Laktoza występuje w mleku i 

produktach mlecznych. Niektóry ludzie nie tolerują tego cukru, gdyż 
występuje u nich upośledzenie wytwarzania laktazy, czyli enzymu 

odpowiadającego za trawienie laktozy; 

https://zywienie.abczdrowie.pl/weglowodany-proste
https://zywienie.abczdrowie.pl/wlasciwosci-lecznicze-miodu


 maltoza – cukier składający się z z dwóch cząsteczek glukozy. Maltozę 

można znaleźć w piwie i produktach piekarniczych. Wytwarza się ją w 
procesie fermentacji ziarna zbóż. 

Trójcukrowcem jest z kolei rafinoza, składająca się z galaktozy, glukozy i 

fruktozy, natomiast czterocukrowiec to stachioza, czyli połączenie dwóch 
cząsteczek galaktozy, glukozy i fruktozy. 

Cukry złożone wielkocząsteczkowe 

Polisacharydy dzielą się na grupę skrobi i grupę celulozy. Do grupy skrobii 
należy: 

 skrobia – jest źródłem 25% całkowitej dziennej energii. Zawierają ją 
rośliny, u których stanowi materiał zapasowy. Produkty zawierające 
skrobię są bardzo sycące i szybko zaspokajają głód; 

 glikogen – znajduje się w organizmach zwierzęcych (w mięśniach i 
wątrobie) oraz w drożdżach; 

 chityna – jest wielocukrem złożonym z N-acetyloglukozoaminy. Nie 

poddaje się działaniu enzymów roślinnych i zwierzęcych. Chityna 
tworzy różne struktury niektórych bakterii, grzybów, owadów i 

skorupiaków; 
 dekstryny. 
 Grupa celulozy określana jest również jako błonnik pokarmowy 

(włókno pokarmowe). Włókno pokarmowe nierozpuszczalne w wodzie 
(celuloza, hemiceluloza, ligniny) jest nieprzyswajalne przez organizm, 

jednak jest mu potrzebne do szybkiego transportowania treści 
pokarmowych przez jelita. Celuloza zapobiega zaparciom, nowotworom 
przewodu pokarmowego, obniża poziom glukozy we krwi i hamuje 

przyrost masy ciała. Z kolei ligniny usuwają nadmiar kwasów 
żółciowych i cholesterolu z przewodu pokarmowego i zapobiegają 
powstawaniu kamieni żółciowych. 

          Istnieją również włókna pokarmowe rozpuszczalne w wodzie. Należą 

do nich śluzy, gumy i pektyny. Śluzy wiążą duże ilości wody, dlatego też 
działają przeczyszczająco. Gumy wykorzystuje się w produkcji żywności jako 

środki zagęszczające, a pektyny w produkcji dżemu. Nierozpuszczalne w 
wodzie włókno pokarmowe spowalnia transport pożywienia z żołądka do 
jelita cienkiego, przedłużając w ten sposób uczucie sytości i pozwalając na 

lepsze wchłanianie niektórych składników pokarmowych. 

 

 

Pochodne węglowodanów 

Wśród pochodnych węglowodanów można wyróżnić glikozydy, saponiny, 
taniny i kwasy organiczne. 

https://zywienie.abczdrowie.pl/zboza
https://portal.abczdrowie.pl/zaparcia
https://portal.abczdrowie.pl/zoladek


 Glikozydy to pochodne cukrowców. Zazwyczaj są bezbarwne i gorzkie 

w smaku, rozpuszczają się w wodzie i alkoholu. Niektóre z nich są 
groźne dla człowieka ze względu na zawarty w nich cyjanowodór. 

Zawarte są w makuchach lnianych, niektórych paszach, pestkach 
gorzkich migdałów, śliwek, moreli i brzoskwiń. 

 Saponiny – znajdują się w roślinach strączkowych. Ze względu na to, 

że stabilizują tłuszcze, stosuje się je do produkcji napojów chłodzących 
i chałwy. 

 Taniny – jest to połączenie polifenoli z glukozą. Można je znaleźć w 

herbacie, kawie i grzybach. 
 Kwasy organiczne – to między innymi kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, 

kwas mlekowy i kwas bursztynowy. 

Węglowodany są niezbędne dla utrzymania prawidłowego zdrowia. Jeśli 
chcesz być długo aktywnym i sprawnym fizycznie, twój sposób żywienia 
powinien być oparty na diecie dobrze zbilansowanej i dostarczać 

odpowiedniej ilości węglowodanów. 

Węglowodany wpływ na włosy. 

Wśród wymienionych grup wyróżniamy wiele przeróżnych “cukrów”, nie 

wszystkie jednak spotkamy w środkach do pielęgnacji włosów.                        
Te przedstawione poniżej mają największą wartość dla ich zdrowia i piękna: 

CUKRY PROSTE:  

GLUKOZA: 

 (Glucosum / Glycosum / Dextrosum / Saccharum uvicum) 
 wbudowuje się w uszkodzone włókna keratyny (białka, z 

którego zbudowane są skóra, włosy i paznokcie) 

 po wielokrotnym zastosowaniu roztworu glukozy o dużym 
stężeniu, włosy zwiększają swoją wytrzymałość o 20%! 

 dodaje się ją do środków kondycjonujących i 

regenerujących włosy osłabione słońcem, rozjaśnianiem, 
farbowaniem, trwałą ondulacją czy prostowaniem 

MANNIT: 

 (Mannitol / Mannit) 
 cukier pozyskiwany z glonów 
 ma działanie nawilżające i bakteriostatyczne 
 stosuje się go w szamponach i odżywkach do włosów 

przetłuszczających się. 

 

DWUCUKRY:  

https://zywienie.abczdrowie.pl/wlasciwosci-sliwek
https://portal.abczdrowie.pl/stezenie-kwasu-mlekowego-w-surowicy


SACHAROZA: 

 (Saccharosum / Saccharose) 
 inaczej cukier buraczany/trzcinowy 
 ma bardzo dobre właściwości myjące, nie wywołując 

podrażnień ani uczuleń 
 jest stosowana do produkcji szamponów leczniczych dla 

alergików 

WIELOCUKRY:  

CELULOZA: 

 (Cellulosi / Cellulosum) 
 występuje w ścianach komórkowych roślin 
 służy do produkcji polimeru IR, czyli żywicy, która z kolei 

stosowana jest do produkcji szamponów i kondycjonerów 
 polimer IR tworzy na włosach ochronny, dobrze 

przylegający film (jakby cienką powłokę), który wzmacnia 

skręt włosów, nadaje im połysk, ułatwia rozczesywanie 
i zlepia rozdwojone końcówki włosów 

CHITYNA: 

 (Chitin / Chitina / gr. Chiton) 
 tworzy na włosach cienki hydrofilowy film, który 

zatrzymuje wodę we włosie 

CHITOZAN: 

 (łac.  Chitosani hydrochloridum / Chitosan) 
 również tworzy na włosach cienki hydrofilowy film, który 

zatrzymuje wodę we włosie 

MUCYNY: 

 (Mucin) 
 pozyskiwane z glonów typu agar (aguru) i karagen – 

czerwone wodorosty (łac. Chondrus crispus) 
 rozpuszczane są w gorącej wodzie, a po ostudzeniu tworzą 

galaretowane roztwory, które są podstawą żeli i galaretek 
do stylizacji włosów 

 stosuje się je zatem w odżywkach, żelach pielęgnacyjnych i 
produktach do układania włosów 

 związki te tworzą na powierzchni włosów ochronny film, 

uelastyczniając, zmiękczając je jak i skórę głowy 

 



GUMY ROŚLINNE: 

 to wydzieliny niektórych roślin jak guma arabska (łac. 
Gummi arabicum) czy tragant 

 mogą być dodawane do środków stylingujących, nadając 

preparatom żelową konsystencję 
 ładnie zmiękczają włosy 

GARBNIKI: 

 inaczej Taniny 

 pozyskiwane między innymi z kory dębu (łac. Quercus) 
 tworzą razem z białkami trwałe, nierozpuszczalne 

połączenia 
 kompleksy te są przeciwbakteryjne i przeciwzapalne 
 mają działanie ściągające, poprawiają elastyczność 

włosów 
 mają również zdolności barwienia na jasny kolor (dodaje 

się je do niektórych farb roślinnych) 
 UWAGA! reagują z metalami ciężkimi i ich solami, a także 

z witaminami z grupy B, tworząc kompleksy szkodliwie 

działające na keratynę! (takich połączeń w składzie 
kosmetyków zdecydowanie się wystrzegamy!) 

 

 GLIKOZYDY (to odmienna grupa cukrów, występujących w nasionach, 

kwiatach, liściach i korzeniach; stosowane są jako środki powierzchniowo-
czynne (czyli myjące), przeciwłupieżowe i odżywcze  

FLAWONOIDY: 

 pozyskiwane np. z arniki górskiej (łac. Arnica montana) czy 

fiołka trójbarwnego (łac. Viola tricolor) 
 mając działanie przeciwzapalne i antyseptyczne 

(odkażające) regulują czynność gruczołów łojowych 

 pochłaniają promienie UV, pielęgnują włosy i nadają im 
połysk 

 

 

 

SAPONINY: 

 (łac. Sapo / Saponis) 



 pozyskiwane np. aloesu (łac. Aloe) czy nagietka lekarskiego 

(łac. Calendula officinalis) 
 bardzo dobra substancja powierzchniowo-czynna, 

wytwarzająca obfitą pianę 
 mają działanie przeciwgrzybiczne 
 stosowane do produkcji produktów zwalczających łupież. 

 

Witam serdeczne, podany materiał jest bardziej 
rozbudowany niż podręczniku. Do sprawdzianu 

obowiązuje was materiał z podręcznika od Technologii – 

dział Węglowodany ( przepraszam że nie podaje strony, 
ale mam w domu najnowsze wznowienie podręcznika i są 

rozbieżności w nr stron) 

 


