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Część teoretyczna 

Wszystkie cukry wykazują właściwości optyczne tzn. skręcają płaszczyznę światła 

spolaryzowanego. Na podstawie badania polarymetrycznego można określić, jaki cukier znajduje się w 

próbce (jeśli znamy jego stężenie) i odwrotnie. Badanie sacharozy jest szybkie i  proste, gdyż jej 

cząsteczka nie ulega mutarotacji (Dośw.1).  Inaczej jest w przypadku glukozy i wszystkich innych cukrów 

redukujących. Mutarotacja cukrów, jest to zmiana kąta skręcalności światła spolaryzowanego.  Jest ona 

wynikiem ustalania się stanu równowagi pomiędzy anomerami α i β.  Efektem końcowym jest 

mieszanina obu anomerów. 

              W naszej pracy znajdują się pomysły na szkolne doświadczenia z cukrami i słodzikami. Dotyczą 

analizy jakościowej (wykrywania grup funkcyjnych), ilościowej (oznaczania stężenia sacharozy metodą 

polarymetryczną), a także obserwowania zjawiska mutarotacji. A to wszystko z wykorzystaniem 

ogólnodostępnych produktów spożywczych. To dobry sposób także na utrwalenie wiadomości przed 

egzaminem maturalnym czy konkursem chemicznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOŚWIADCZENIE 1. Oznaczanie stężenia sacharozy w roztworze metodą krzywej wzorcowej.  

 

DOŚWIADCZENIE 2. Badanie zjawiska mutarotacji glukozy.  

Na podstawie tego wykresu można obliczyć skręcalność właściwą glukozy oraz ustalić procentowy skład obu 

anomerów w roztworze.  
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        co w porównaniu z wartością tabelaryczną 
52,7⁰ jest wynikiem mieszczącym się w granicach 

błędu.  

Obliczanie zawartości obu anomerów: 

X=36,6% (dla anomeru α) 

Dla porównania wartość podręcznikowa wynosi 36%. 

 

DOŚWIADCZENIE 3. Cukier z mleka.  

Jednym z przeprowadzonych przez nas doświadczeń było oznaczenie zawartości laktozy w 

mleku metodą polarymetryczną.  Do wykonania doświadczenia użyliśmy: mleka, 10% roztworu kwasu 

octowego, 5g węglanu wapnia, 2g węgla aktywnego.  

Wykonanie doświadczenia rozpoczynamy od ogrzania 200 cm3 

badanego roztworu mleka do temperatury około 40˚C. Następnie, 

powoli, cały czas mieszając, małymi porcjami dodajemy kwas octowy 

aż do pojawienia się znacznych ilości kazeiny - biały kłaczkowaty osad. 

Kiedy cała wytrącona kazeina utworzy bezkształtną masę odsączamy 

zawartość zlewki pod zmniejszonym ciśnieniem. Otrzymany przesącz 

przelewamy do zlewki, dodajemy do niego węglan wapnia i zaczynamy 

go ogrzewać  w temperaturze łagodnego wrzenia 

(70˚C) przez około 10 minut. Po tym czasie 

powinnyśmy zaobserwować kolejny biały osad – 

wytrącone albuminy, ponownie prowadzimy 

sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem. Do tak 

otrzymanego przesączu dodajemy węgiel aktywny i 

ponownie ogrzewamy nie doprowadzając do 

wrzenia. Otrzymaną zawiesinę sączymy pod 

zmniejszonym ciśnieniem  z pewną modyfikacją, 

teraz zamiast pojedynczej warstwy bibuły 

używamy kilku warstw bibuły oddzielonych średniej grubości warstwami stałego 

węglanu wapnia. Zadaniem tej modyfikacji jest usunięcie nadmiaru węgla aktywnego 

z przesączu, gdyż  mógłby on zakłócać badanie polarymetryczne.   

Otrzymany, przesączony roztwór jest roztworem w którym jedyną substancją 

czynną optycznie jest laktoza, gdyż pozostałe zostały usunięte w toku doświadczenia, zatem zbadanie 

kąta skręcalności płaszczyzny światła spolaryzowanego w polarymetrze i porównanie wyników z 

krzywą kalibracyjną laktozy da nam stężenie laktozy w wyjściowym roztworze mleka.  

W naszym doświadczeniu wartość α wynosiła 4,83o, co odpowiada 4,43g laktozy (w przeliczeniu 

na 100 ml). Dla porównania zawartość laktozy w mleku krowim sięga 4,5-4,8% (wagowo).   

   

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                              Łaciate: Mleko UHT 2,0% Tłuszczu  

 

 

 

 

 

 

Analiza jakościowa słodzików 

Słodziki dostępne na rynku, to mieszaniny wielu substancji. Znając ich skład można bez problemu 

wyjaśnić obserwacje towarzyszące klasycznym doświadczeniom z chemii organicznej. Dodajmy, że  ich 

wykonanie jest proste (i przyjemne). Proponujemy dwa podejścia do tego ćwiczenia:   

 określ rodzaje grup funkcyjnych i charakter składników badanej substancji na podstawie 

wykonanych analiz. Zweryfikuj swoje wnioski analizując wzory składników badanej substancji. 

 znając skład jakościowy słodziku, zaprojektuj doświadczenia potwierdzające obecność grup 

funkcyjnych . Zweryfikuj swoje wnioski wykonując zaprojektowane doświadczenia. 

W naszych doświadczeniach użyliśmy czterech słodzików (w kolejności – „Stevia”, Sussina Gold”, 

„Kruger”, „Huxol”) oraz dwóch substancji kontrolnych – glicyny i laktozy 

Oto skład poszczególnych słodzików: 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

DOŚWIADCZENIE 1: BADANIE ROZPUSZCZALNOŚCI W WODZIE 

 
Opis wykonania: W moździerzu porcelanowym rozetrzeć 
niewielką ilość próbki i przenieść do probówki. Do probówek 
dodać  wodę destylowaną. Dokładnie wytrząsnąć. 
 
Obserwacje: Niemal we wszystkich probówkach substancje 
uległy rozpuszczeniu. W probówce 1 po lekkim podgrzaniu 
powstał roztwór właściwy, natomiast w probówce 3 roztwór 
pozostał mętny. 
 
Wnioski: W skład 3 słodzików wchodzą substancje, które są 
dobrze rozpuszczalne w wodzie. Wyjątek stanowi słodzik 
Kruger, którego roztwór po ogrzaniu tworzy kleik. Wynika to 
z jego składu, zawiera bowiem skrobię kukurydzianą. 
 

 
 

 

 

DOŚWIADCZENIE 2: BADANIE WŁAŚCIWOŚCI REDUKCYJNYCH 

Opis wykonania: Do roztworów sporządzonych w 
poprzednim doświadczeniu należy dodać kilka 
kropel roztworu siarczanu (VI) miedzi (II), a 
następnie ze znaczny nadmiar roztworu 
wodorotlenku sodu. Probówki umieścić w łaźni 
wodnej. 
Wnioski: Zmiana barwy roztworu na pomarańczową 
świadczy o właściwościach redukcyjnych substancji. 
Takie zjawisko zaobserwowano w przypadku 
laktozy, a także słodzików zawierających ten 
disacharyd. Laktoza jest cukrem redukującym. 
 

 

 
 
 

Część doświadczalna 

Słodkie substancje Odczuwanie smaków 

Badania  polarymetryczne Cukier  z  mleka 

Literatura: 
1. J. Emsley, Przewodnik po chemii życia codziennego, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa1996. 
2.J. McMurry, Chemia Organiczna, t. 4, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006 

  

 
 

Analiza  słodzików 

Indeks   glikemiczny 

Hydroliza   skrobi 

Podstawowymi związkami, które wywołują u człowieka odczucie słodkości są cukry.  Występują 

w większości produktów spożywczych, w owocach, mleku i jego przetworach oraz miodzie. Głównymi 

cukrami występującymi w owocach są glukoza i fruktoza.  

 

 

 

Z dwucukrów najbardziej znane to: sacharoza i laktoza  

 

 

 

          W przemyśle farmaceutycznym, spożywczym kosmetycznym coraz częściej wykorzystuje się 

niecukrowe substancje słodzące. Niektóre z nich wraz ze współczynnikiem słodkości przedstawione są w 

tabeli poniżej.  

                

 

 

 

 

 

          Słodziki to syntetyczne lub naturalne substancje słodzące nie będące cukrami, które wywołują u 

ludzi wrażenie słodkiego smaku. Za pierwszy słodzik uważa się cukier ołowiany, czyli octan ołowiu (II). 

Powstawał on podczas przygotowywania w ołowianych naczyniach tzw. syropu cukrowego z owoców 

winogron znanego pod nazwą sapa. Słodzik ten używany był do konserwacji win, jak również przez 

kucharzy do robienia sosów. Starożytni Rzymianie byli świadomi, że ich substytut cukru powoduje m.in. 

poronienia, anemię, bezpłodność. Jednak żądza uzyskania jak najbardziej słodkiej substancji 

przezwyciężyła wszelkie opory zdrowotne. 

           W naszej pracy opisane są niektóre z tych substancji.  

 

 

Lp Nazwa Współczynnik słodkości 

Sztuczne słodziki 

1. Cyklamat 30 

2. Aspartam 180 

3. Acesulfam 200 

4. Sacharyna 300 

5. Sukraloza 600 

6. Alitam 2000 

Lp Nazwa Współczynnik słodkości 

Słodziki pochodzenia roślinnego 

1. Stevia 300 

2. Hernadulcin 1000 

3. Neohesperydyna 1800 

4. Taumatyna 2000 - 3000 

Pierwszy współczesny słodzik to sacharyna – siarkowo-azotowa pochodna 

benzenu około 300 razy bardziej słodka od sacharozy. Posmak jej odczuwany przez 

ludzi nie jest tak przyjemny jak cukru (ma posmak metaliczny). Nie powoduje 

próchnicy, nie jest również trawiona przez organizm człowieka. 

           

             Obecnie najbardziej popularnym słodzikiem jest aspartam - ester metylowy dipeptydu (kwasu 

asparaginowego i fenyloalaniny). Jest on około 200 razy bardziej słodszy niż cukier. Jego zaletą jest 

również to, że zapobiega psuciu się zębów i powoduje niewielkie 

zmniejszenie apetytu. Jego przeciwnicy zwracają uwagę na 

powstający w wyniku hydrolizy toksyczny metanol – jednak przy 

normalnym spożyciu (do 0,3g dziennie) stężenie powstającego 

metanolu jest zbyt niskie, by mógł jakkolwiek zaszkodzić 

człowiekowi. Ponadto przez powstającą podczas hydrolizy 

fenyloalaninę nie jest zalecany osobom chorym na fenyloketonurię. 

Aspartam jest obecnie najlepszym słodzikiem na rynku, jednak jest nieodporny na podwyższoną 

temperaturę i jest trwały tylko w roztworach kwaśnych.  

Innym używanym słodzikiem jest sorbitol –alkohol 

heksahydroksylowy – pochodna glukozy. Jego współczynnik 

słodkości wynosi zaledwie 0,5. Jest stosowany głównie dlatego 

(jak większość polioli), że powoli uwalnia glukozę do krwi (może 

być stosowany przez cukrzyków) i pozostawia przyjemny chłód 

w ustach. Występuje naturalnie w owocach, jednak do celów 

przemysłowych otrzymuje się go głównie przez redukcję cukrów 

prostych.   

Jako przedstawicieli naturalnych słodzików należy wymienić taumatynę oraz stevię . Pierwszy z 

nich to duża, białkowa cząsteczka, który dzięki swoim rozmiarom jest około 3000(!) razy słodszy od 

cukru, gdyż może pobudzić dużo więcej receptorów na naszym języku. Ma jednak wadę – przywiera do 

niego i uczucie słodyczy trwa zbyt długo.  

Drugi natomiast to mieszanina związków sacharydowych. Jest około 300 razy słodszy od cukru, 

odporny na ciepło oraz nie powoduje psucia się zębów. Obie substancje występują w roślinach 

prezentowanych na zdjęciach poniżej. 

 

   

 

 

 

 

 

Taumatyna 
Stevia 

Zmysł smaku człowieka jest w stanie odróżnić pięć podstawowych smaków: słodki, gorzki, słony, 

kwaśny i umami. Patrząc na wszystkie substancje słodzące nie udaje się znaleźć wspólnej cechy, która 

jednoznacznie potwierdzałaby, czy cząsteczka jest słodka. Zgodnie z teorią trójkąta słodkości za 

odczuwanie słodkiego smaku odpowiadają w głównej mierze wiązania wodorowe tworzone przez grupy 

atomów z atomami w receptorach. Na poniższym rysunku schematycznie widać trzy części cząsteczki, 

które pokazują, jakie atomy bądź grupy atomów powinny znajdować się w danym rogu wraz z 

optymalnymi odległościami danych grup atomów od siebie. 

W jednym z rogów (A) 

musi znajdować się atom 

wodoru zdolny do utworzenia 

wiązania wodorowego z 

atomami tlenu lub azotu na 

receptorze. W drugim rogu 

trójkąta słodkości (B) musi 

znajdować się atom tlenu lub 

azotu zdolny do utworzenia 

wiązania wodorowego z 

wodorem receptora. W 

trzecim rogu (C) znajdują się 

atomy wodoru z grup 

węglowodorowych niezdolne 

do tworzenia wiązań 

wodorowych i przez swój 

charakter odpychają wodę. 

DOŚWIADCZENIE 4: WYKRYWANIE UGRUPOWANIA AROMATYCZNEGO 

 
Opis wykonania: Na 6 podstawek należy wysypać niewielką ilość  badanych 
substancji. Dodać mieszaninę  stężonych roztworów kwasu azotowego i 
siarkowego w stosunku objętościowym 3:5. Obserwować zmiany.  
 
Wnioski: Na podstawkach numer 1 i 3 znajdują się związki, które zawierają 
ugrupowanie aromatyczne. O ile w przypadku 3 było to dość oczywiste (w 
skład słodziku Kruger wchodzi aspartam), o tyle w przypadku 1 efekt ten nie 
był do końca oczekiwany. Żółta barwa jest najprawdopodobniej efektem 
obecności pierścienia aromatycznego w rodniku (R), w glikozydach.  
 

 

DOŚWIADCZENIE 5: WYKRYWANIE OBECNOŚCI SKROBI 

Opis wykonania: Na 6 plastikowych podstawek należy wysypać niewielką 
ilość  poszczególnych substancji. Następnie na każdą z nich dodać kroplę 
płynu Lugola. 
 
Wnioski: Słodzik Kruger zawiera w swoim składzie skrobię. Reakcja z płynem 
Lugola jest idealnym sposobem na wykrycie skrobi.   
 

 

  

 

DOŚWIADCZENIE 3: WYKRYWANIE GRUP AMINOWYCH  

Opis wykonania: Do probówek 
należy wsypać po łyżeczce każdej z 
substancji i dodać ok. 15cm3 2M 
roztworu NaOH. Zawartość 
podgrzewać nad płomieniem 
palnika. U wylotu probówki należy 
trzymać wilgotny papierek 
wskaźnikowy.  
Uwaga! Papierek nie może dotykać 
ścianek probówki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W probówkach nr 1, 2, 3 i 5 
zaobserwowano zmianę barwy 
wskaźnika. 

Wnioski: W wyniku reakcji 
wydzielały się pary amoniaku, które 
zmieniały barwę papierka. Świadczy 
to o obecności aminokwasów w 
probówkach (w tym przypadku 
glicyny bądź L-leucyny).  
 

Przeprowadziliśmy kwasową hydrolizę skrobi na gorąco w obecności jodu jako wskaźnika. Jest to proste ćwiczenie świetnie przygotowujące do 

konkursów chemicznych i olimpiady oraz wprowadzające do bardziej skomplikowanych i wymagających doświadczeń. 

             Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca wizualne objawy reakcji hydrolizy. 

 
Fotografia 

   

 

     

thydrolizy 0 min 10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min 70 min 80 min 

Indeks glikemiczny (IG) jest to wskaźnik wzrostu stężenia glukozy we krwi po spożyciu danej substancji. Im 

wyższa wartość IG, tym wyższy poziom cukru we krwi po spożyciu danego produktu.  

 
L.p. Nazwa Indeks 

glikemiczny (IG) 

1. Glukoza 100 

2. Sacharoza 56-70 

3. Laktoza 41-55 

4. Sorbitol 9-11 

5. Mannitol ok. 0 

L.p Nazwa  Indeks 
glikemiczny (IG) 

1. Aspartam 0 

2. Sukraloza 0 

3. Sacharyna 0 

4. Stevia 0 

5. Taumatyna 0 

Analiza  słodzików 


