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CELE KONKURSU: 
 
- kształtowanie umiejętności dostrzegania zależności pomiędzy substancjami 
chemicznymi a ich wpływem na życie człowieka; 
- zachęcanie do poszerzania i pogłębiania wiedzy o substancjach chemicznych 
w życiu codziennym; 
- rozwijanie postawy badawczej u uczniów; 
- wyrabianie umiejętności właściwej interpretacji składników na etykietach 
produktów spożywczych; 
- doskonalenie sztuki autoprezentacji oraz przysposabianie uczniów 
do pokonywania stresu egzaminacyjnego. 
 
 
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY I UMIEJ ĘTNOŚCI 
 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III gimnazjum. 
 
Konkurs składa się z dwóch części 
 
* I etap konkursu- test konkursowy 
- poszczególne klasy chcące wziąć udział w konkursie powinny wytypować 
i zgłosić do opiekunów konkursu trzyosobowe zespoły, które będą 
je reprezentowały; 
- każdy zespół otrzyma do opracowania 30 takich samych problemów; 
- czas na rozwiązanie zadań wynosi 45 minut; 
- 5 najlepszych drużyn pierwszego etapu przejdzie do kolejnego etapu konkursu. 
 
Przy opracowywaniu pytań konkursowych uwzględnione będą następujące 
zagadnienia: 

•  występowanie, podział, budowa, właściwości i zastosowanie składników 
pokarmowych, 

•  reakcje chemiczne służące do rozpoznawania składników pokarmowych, 
•  wykrywanie obecności niektórych pierwiastków w produktach 

spożywczych, 
•  rola biologiczna makro- i mikroskładników, 
•  wpływ witamin na prawidłowe funkcjonowanie człowieka, 
•  konserwanty w produktach spożywczych. 



 3 

 
* II etap konkursu- finał 
 
Najlepsze drużyny wyłonione w pierwszym etapie, rywalizować będą w dwóch 
rundach: 
• runda I- prezentacja wiersza 
- każda drużyna musi samodzielnie napisać wiersz dotyczący wpływu żywienia 
na zdrowie człowieka 
- prace napisane na komputerze i opatrzone danymi autorów należy oddać 
do opiekunów konkursu 
- wiersz powinien zawierać nie więcej niż cztery strofy, ( jeśli jest to wiersz 
biały- nie więcej niż 16 wersów) 
- każda drużyna wybiera jednego przedstawiciela do recytacji wiersza 
- komisja konkursowa przy ocenianiu będzie brała pod uwagę: realizację tematu, 
pomysłowość, oryginalność i inwencję wykonawcy, humorystyczne podejście 
do tematu 
- prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej. 
 
• runda II- rozwiąż teoretycznie lub praktycznie 
- każda drużyna wylosuje do wykonania lub rozwiązania zadania; treść zadań 
dotyczyć będzie substancji chemicznych w żywieniu człowieka, 
- za każde zadanie teoretyczne zespół może otrzymać od 0 do 3 punktów, zaś  
za zadanie praktyczne- od 0 do 5 punktów. 
 
Finał wyłoni trzy najlepsze drużyny, które zajmą odpowiednio miejsca: I, II i III 
premiowane nagrodami. Zdobywcy miejsc IV i V otrzymają wyróżnienia. 
 
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa 
powołana przez Dyrekcję szkoły.  
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TEST KONKURSOWY 
 
Imiona i nazwiska uczestników: 1 ………………………… 
                                                     2 …………………………. 
                                                     3 …………………………. 
                                                    Klasa         …………….. 
 
 
 
 
„Substancje chemiczne w żywieniu człowieka” 
 
Szkolny konkurs wiedzy i umiejętności  
w roku szkolnym 2007/2008 
 
 
ETAP I 
 
Instrukcja dla uczestników konkursu: 
 
Test, do rozwiązania którego przystępujecie, składa się z 30 zadań. Na jego 
rozwiązanie macie 45 minut. Możecie zdobyć maksymalnie 40 punktów. Test 
wypełniajcie długopisem, nie używajcie ołówka ani korektora. W zadaniach 
testowych wielokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest właściwa. 

Prawidłową odpowiedź zaznaczcie krzyżykiem  ×. Jeśli popełnicie błąd 
otoczcie krzyżyk kółkiem i wybierzcie poprawną odpowiedź. Pozostałe zadania 
wypełnijcie zgodnie z poleceniem. Nie korzystajcie z żadnej pomocy, możecie 
bowiem zostać zdyskwalifikowani. 
Pamiętajcie, udział w konkursie powinien być dla was miłą przygodą 
a nie stresującym egzaminem. 
 

Życzymy powodzenia. 
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1.( 0-1) Jakie nagłówki należy wpisać w kolumny 1, 2 i 3 poniższej tabeli: 
 

           1              2           3 Nazwy składników żywności 

   

Rola, jaką pełnią one w 
organizmie człowieka 

są budulcem 
tkanek 

dostarczają 
organizmowi 
energii 

regulują 
procesy 
przemiany 
materii 

 
a) w kolumnę 1- tłuszcze, w kolumnę 2- białka, w kolumnę 3- cukry; 
b) w kolumnę 1- białka, w kolumnę 2- tłuszcze i cukry, w kolumnę 3- witaminy  
    i sole; 
c) w kolumnę 1- cukry i witaminy, w kolumnę 2- sole, w kolumnę 3- tłuszcze 
i białka; 
d) w kolumnę 1- sole i witaminy, w kolumnę 2- tłuszcze, w kolumnę 3- białka. 
 
2.(0-1) Substancje białkowe mogą zawierać w swoich cząsteczkach atomy 
różnych pierwiastków, ale w skład każdej z nich wchodzą zawsze: 
a) H, O, S, P; 
b) C, H, N, Fe; 
c) C, H, O, N; 
d) C, N, P, S. 
 
3.(0-2) Uzupełnij poniższy tekst: 
Tłuszcze to.......................... glicerolu i wyższych kwasów .................................... 
 
4.(0-1) W tabeli poniżej wymieniono niektóre właściwości trzech substancji 
z grupy cukrów: 
 
Substancja 
1 

Stała, bez smaku i zapachu, nierozpuszczalna w zimnej wodzie, 
należy do cukrów złożonych. 

Substancja 
2 

Stała, krystaliczna, o smaku słodkim, bardzo dobrze rozpuszczalna 
w wodzie, należy do cukrów prostych. 

Substancja 
3 

Stała, krystaliczna, o smaku słodkim, dobrze rozpuszczalna 
w wodzie, należy do cukrów złożonych. 

Która z tych substancji jest glukozą, a która skrobią? 
a) glukoza- substancja 1, skrobia- substancja 3; 
b) glukoza- substancja 1, skrobia- substancja 2; 
c) glukoza- substancja 3, skrobia- substancja 2; 
d) glukoza- substancja 2, skrobia- substancja 1. 
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5.(0-1) Wybierz zestaw artykułów spożywczych, które zawierają najwięcej 
magnezu: 
a) kakao, orzechy, kasza gryczana; 
b) mięso, drożdże, cebula; 
c) fasola, mleko, sól kamienna; 
d) żółtka jaj, mleko, czarny pieprz. 
 
6.(0-3) Podaj symbole witamin przy odpowiednich objawach ich niedoboru: 
a) zaburzenia krzepnięcia krwi- ……………….. 
b) niedowidzenie o zmroku- …………………... 
c) obniżenie odporności- ……………………… . 
 
7.(0-1) Krochmal to rozpuszczona w gorącej wodzie: 
a) glukoza         b) fruktoza          c) celuloza             d) skrobia 
 
8.(0-1) Wydzielanie się amoniaku w wyniku ogrzewania białka ze stężonym 
roztworem NaOH świadczy o obecności w nim: 
a) siarki            b) tlenu                c) węgla                d) azotu 
 
9.(0-1) Stężonym H2SO4 działano na sacharozę. Ciemnienie zawartości probówki 
spowodowane zostało: 
a) hydrolizą sacharozy; 
b) dysocjacją sacharozy; 
c) odwadnianiem sacharozy; 
d) rozpuszczaniem sacharozy. 
 
10.(0-1) Pewna substancja organiczna ulega w organizmie ludzkim reakcji 
przedstawionej równaniem: 
           ……………… + 6O2   →  6CO2   +  6H2O  + energia 
Substancja ta należy do: 
a) cukrów; 
b) tłuszczów; 
c) białek; 
d) estrów. 
 
11.(0-1) Uczeń podczas lekcji chemii dotknął palcem bagietki wyjętej z naczynia 
ze stężonym kwasem azotowym. Po chwili zauważył, że skóra na palcu 
przebarwiła mu się na żółto. Co było powodem takiego zabarwienia skóry? 
a) Kwas azotowy ma właściwości żrące i to zabarwienie jest efektem poparzenia  
   skóry. 
b) Skóra zawiera substancje białkowe, a z nimi właśnie kwas azotowy reaguje 
w opisany sposób. 



 7 

c) Pot znajdujący się na skórze uległ działaniu kwasu. 
d) Uczeń miał ubrudzone ręce różnymi substancjami, i któraś z nich reagowała 
    z HNO3. 
 
12.(0-4) Przyporządkuj poniższe substancje do miejsca ich występowania: 
    substancja                                 występowanie 
1. skrobia                              A. w owocach, miodzie, krwi człowieka 
2. glukoza                             B. w burakach i trzcinie cukrowej 
3. celuloza                             C. w nasionach, kłączach i bulwach roślin 
4. sacharoza                           D. w ścianach komórkowych roślin i grzybów 
 
Substancja         1          2           3           4 
Występowanie 
 

    

 
13.(0-1) W wyniku prażenia cukrów powstają: 
a) amoniak i dwutlenek węgla; 
b) wodór i dwutlenek węgla; 
c) węgiel i woda; 
d) węgiel i tlen. 
 
14.(0-1) W poniższym zestawieniu wielocukrami są: 
a) celuloza i sacharoza; 
b) glikogen i fruktoza; 
c) skrobia i glukoza; 
d) skrobia i celuloza. 
 
15.(0-1) Substratami poniższej reakcji są: 
                                             enzymy 

…………… + …………… →  kwasy tłuszczowe + gliceryna  
a) tłuszcz i woda; 
b) białko i tlen; 
c) kwas karboksylowy i alkohol; 
d) skrobia i dwutlenek węgla. 
 
16.(0-1) Przykładem tłuszczu otrzymanego w wyniku utwardzania jest: 
a) masło         b) smalec          c) margaryna              d) tran 
 
17.(0-1) Do probówki zawierającej roztwór pewnej substancji dodano 
wodorotlenek miedzi(II) i lekko ogrzano. Po pewnym czasie zaobserwowano 
wydzielenie się ceglastoczerwonego osadu Cu2O. Roztwór jakiej substancji 
znajdował się w probówce? 
a) etanolu      b) kwasu octowego        c) sacharozy         d) glukozy 
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18.(0-1) W produktach spożywczych skrobię można wykryć za pomocą: 
a) kwasu azotowego ( V)                            b) wodorotlenku miedzi ( II) 
c) jodyny                                                     d) wody bromowej 
 
19.(0-1) Dobrym rozpuszczalnikiem tłuszczów jest: 
a) benzyna       b) zimna woda        c) ciepła woda        d) roztwór cukru 
 
20.(0-2) W każdym z poniższych zdań podkreśl, czy jest ono prawdziwe, czy 
fałszywe. 
a) Nazwa węglowodany pochodzi stąd, że składają się z węgla, wodoru i tlenu, 
przy czym w ich cząsteczkach jest dwa razy więcej atomów wodoru niż tlenu. 
prawda / fałsz 
b) Tłuszcze roślinne są na ogół stałe, a tłuszcze zwierzęce ciekłe. prawda / fałsz 
 
21.(0-1) Związek chemiczny o wzorze C6H12O6  to: 
a) skrobia          b) glukoza           c) celuloza            d) sacharoza 
 
22.(0-4) Podaj czynniki wywołujące denaturację białka: 
a) ………………………………………………………………………………… 
 
b) ………………………………………………………………………………… 
 
c) ………………………………………………………………………………… 
d) ………………………………………………………………………………… 
 
23.(0-1) Uzupełnij zdanie: 
Odwracalny proces ścinania się białka to ……………………………….. . 
 
24.(0-1) W probówkach ogrzewano olej roślinny i mineralny. Po pewnym czasie 
zaobserwowano wydzielenie się ostrego gryzącego zapachu. Z której probówki 
wydzielił się ten zapach? 
a) z olejem roślinnym                              b) z obu probówek 
c) z olejem mineralnym                           d) z żadnej 
 
25.(0-1) Aminokwasy są podstawowymi składnikami: 
a) alkoholi          b) białek            c) cukrów            d) tłuszczów 
 
26.(0-1) Cukier mający zastosowanie w medycynie jako łatwo przyswajalny 
środek wzmacniający to; 
a) skrobia          b) sacharoza         c) błonnik              d) glukoza 
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27.(0-1) Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to: 
a) A, B, C, D                                              b) D, E, A, K 
c) B, K, C, D                                              d) B, H, D, K 
 
28.(0-1) Objawami braku jakiego pierwiastka w pożywieniu człowieka mogą 
być między innymi: deformacja kości, krzywica, osłabienie, rozdwajanie się 
paznokci: 
a) Zn                   b) K                       c) Mg                      d) Ca 
 
29.(0-1) Sacharoza pod wpływem wody i w obecności katalizatora rozpada się 
na: 
a) dwie cząsteczki glukozy; 
b) dwie cząsteczki fruktozy; 
c) jedną cząsteczkę glukozy i jedną fruktozy; 
d) dwutlenek węgla i wodę. 
 
30.(0-1) Uzupełnij zdanie: 
Substancje chemiczne dodawane do artykułów spożywczych w celu 
przedłużenia ich przydatności do spożycia to ……………………………….. . 
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INSTRUKCJE DO DOŚWIADCZE Ń 

 
 
 
Instrukcja do wykonania doświadczenia nr 1 
 
Sprzęt laboratoryjny: 2 szkiełka zegarkowe, moździerz z tłuczkiem, wkraplacz, 

łyżeczka porcelanowa, nóż. 
Substancje chemiczne: jodyna- roztwór jodu w etanolu, badane substancje  
                                   ( ziemniak, nasiona fasoli). 
Sposób wykonania: 
1. Ziarna fasoli należy rozetrzeć w moździerzu, a następnie umieścić 
je na szkiełku zegarkowym. 
2. Ziemniaka przekroić na połówki i też umieścić na szkiełku zegarkowym. 
3. Za pomocą wkraplacza nanieść na badane produkty 2 krople jodyny. 
4. Podać cel doświadczenia, obserwacje i wnioski. 
UWAGA:  W trakcie wykonywania doświadczenia należy pamiętać 
o bezpieczeństwie i higienie pracy. 
 
 
 
 
Instrukcja do wykonania doświadczenia nr 2 
 
Sprzęt laboratoryjny: 2 szalki Petriego lub 2 szkiełka zegarkowe, wkraplacz lub  
                                  pipeta. 
Substancje chemiczne: biały ser, białko jaja kurzego, stężony kwas azotowy(V) 
- HNO3. 
Sposób wykonania: 
1. Na jednej szalce Petriego umieścić kawałek sera białego (twarogu), 
a na drugiej trochę ściętego białka jaja kurzego. 
2. Na każdą z badanych próbek nanieść 2-3 krople stężonego kwasu 
azotowego(V). 
3.Podać cel doświadczenia, obserwacje i wnioski. 
UWAGA: Stężony kwas azotowy(V) jest cieczą żrącą i należy zachować środki 
ostrożności przewidziane przy pracy ze stężonymi kwasami. Należy zachować 
spokój i porządek przy wykonywaniu doświadczenia.  
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Instrukcja do wykonania doświadczenia nr 3 
 
Sprzęt laboratoryjny: 3 probówki, palnik spirytusowy, drewniana łapa, statyw 

do probówek, cylinder miarowy, łyżeczka, zapałki. 
Substancje chemiczne: olej roślinny, stopione masło lub smalec, rozcieńczony 

roztwór nadmanganianu (VII) potasu- KMnO4.  
Sposób wykonania: 
1. Do dwóch probówek nalej po około 5 cm3 rozcieńczonego roztworu KMnO4. 
2. Do trzeciej probówki włóż około 2 łyżeczki masła lub smalcu i zawartość 
ogrzewaj w płomieniu palnika aż do stopienia się tłuszczu. 
3. Do probówki pierwszej dodaj kilka kropli oleju roślinnego, 
a do drugiej- stopionego tłuszczu zwierzęcego. 
4. Zawartość obu probówek wstrząsaj energicznie przez kilka sekund i obserwuj 
zachodzące zmiany. 
5. Podaj cel doświadczenia oraz obserwacje i wnioski. 
UWAGA:  W trakcie wykonywania doświadczenia pamiętaj o zachowaniu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrukcja do wykonania doświadczenia nr 4 
 
Sprzęt laboratoryjny: probówka, palnik spirytusowy, statyw metalowy z łapą 

na probówki, łyżeczka porcelanowa. 
Substancje chemiczne: cukier ( sacharoza). 
Sposób wykonania: 
1. Do suchej probówki wsyp około 1 gram sacharozy. 
2. Probówkę z sacharozą umieść pochyło w metalowym statywie za pomocą 
łącznika. 
3. Dno probówki ostrożnie ogrzewaj równomiernie w płomieniu palnika. 
4. Obserwuj uważnie kolejno zachodzące zmiany dotyczące głównie barwy 
sacharozy. 
5.Podaj cel doświadczenia, obserwacje i wnioski. 
UWAGA: Zachowaj bezpieczeństwo podczas ogrzewania substancji i porządek 
w miejscu pracy.  
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Instrukcja do wykonania doświadczenia nr 5 
 
Sprzęt laboratoryjny: probówka, palnik spirytusowy, drewniana łapa 

do probówek, cylinder miarowy. 
Substancje chemiczne: rozcieńczone roztwory siarczanu(VI) miedzi(II)- CuSO4  
                                    i wodorotlenku sodu- NaOH, roztwór glukozy. 
Sposób wykonania: 
1. Do probówki wlej po 1cm3 rozcieńczonych roztworów siarczanu(VI) 
miedzi(II) i wodorotlenku sodu. 
2. Do wytrąconego niebieskiego osadu Cu(OH)2 dodaj około 5cm3 roztworu 
glukozy. 
3. Probówkę umieść w drewnianej łapie i ogrzewaj w płomieniu palnika. 
4. Obserwuj zachodzące zmiany w probówce. 
5. Podaj cel doświadczenia, obserwacje i wnioski. 
UWAGA: Zachowaj bezpieczeństwo podczas ogrzewania substancji oraz 
porządek w miejscu pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrukcja do wykonania doświadczenia nr 6 
 
Sprzęt laboratoryjny: probówka, cylinder miarowy, palnik spirytusowy,  
                                  drewniana łapa, wkraplacz. 
Substancje chemiczne: wodne roztwory siarczanu(VI) miedzi(II)- CuSO4 

i wodorotlenku sodu- NaOH, białko jaja kurzego. 
Sposób wykonania: 
1. Do probówki wlej 2cm3 białka jaja kurzego, dodaj 1cm3 roztworu wodnego 
NaOH, a następnie parę kropli rozcieńczonego roztworu wodnego CuSO4. 
2. Zawartość probówki ogrzewaj w płomieniu palnika i obserwuj zachodzące 
zmiany. 
3. Podaj cel doświadczenia, obserwacje i wnioski. 
UWAGA: Zachowaj szczególną ostrożność przy ogrzewaniu zawartości 
probówki. Utrzymuj ład i porządek na stanowisku pracy. 
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Instrukcja do wykonania doświadczenia nr 7 
 
Sprzęt laboratoryjny: parowniczka porcelanowa, łyżeczka porcelanowa, 
                                  pipeta. 
Substancje chemiczne: sacharoza, stężony kwas siarkowy(VI) 
 
Sposób wykonania: 
1. W parowniczce umieść trochę cukru (około 4 łyżeczek). 
2. Ostrożnie dodaj kroplę stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI). 
3. Odczekaj kilkanaście minut i obserwuj, co się dzieje. 
4. Podaj cel doświadczenia, obserwacje i wnioski. 
UWAGA: Pamiętaj, że kwas siarkowy(VI) jest substancją żrącą. Zachowaj 
szczególną ostrożność. 
 
 
 
 
Instrukcja do wykonania doświadczenia nr 8 
 
Sprzęt laboratoryjny: probówka, zlewka, grzałka elektryczna, drewniana łapa  
                                  do probówek, cylinder miarowy, pipeta. 
Substancje chemiczne: roztwór azotanu(V) srebra(I)- AgNO3, stężony roztwór 
                                    wodorotlenku sodu- NaOH, wodny roztwór amoniaku 
                                    ( woda amoniakalna), roztwór glukozy. 
Sposób wykonania: 
1. Do probówki wlej niewielką ilość azotanu(V) srebra(I)- AgNO3 (2-3cm3). 
2. Dodaj do tego kilka kropli stężonego roztworu wodorotlenku sodu NaOH 
i obserwuj powstawanie osadu. 
3. Następnie kroplami dodawaj roztworu amoniaku NH3 aż do rozpuszczenia się 
osadu. 
4. Do powstałego roztworu wlej roztwór glukozy i ogrzewaj probówkę 
umieszczoną w drewnianej łapie w łażni wodnej (zlewka z gorącą wodą). 
5. Podaj cel doświadczenia, obserwacje i wnioski. 
UWAGA: W trakcie wykonywania doświadczenia zachowaj ostrożność oraz 
ład i porządek w miejscu pracy.  
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ZESTAW PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONSERWANTÓW 
 
 
1. Podaj nazwę substancji konserwującej w Coca- coli oraz jej trzycyfrową 
liczbę, umieszczoną za symbolem E. Jaki wpływ ma ta substancja na przewód 
pokarmowy człowieka? 
 
 
2. Odszukaj w składzie ketchupu łagodnego i napoju „Polaris” nazwę substancji 
konserwującej. Podaj, do produktów o jakim odczynie jest ona najczęściej 
dodawana i dlaczego? 
 
 
3. Jak nazywa się konserwant dodawany do margaryny Delma Extra? Do jakiej 
grupy związków go zaliczamy i na jaką grupę organizmów ma on największy 
wpływ? 
 
 
4. Uzupełnij zdania: 
Konserwant w artykule spożywczym „Rodzynki sułtanki” to …………………... 
………………….., jego trzycyfrowa liczba umieszczona za symbolem E to …... 
Wzór sumaryczny tej substancji to ………………….. . 
 
 
5. Wśród składników żelków „Jojo” wskaż konserwant. Do jakiej grupy 
związków organicznych on należy? Podaj nazwę innego konserwantu z tej 
grupy. 
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ZESTAW PYTAŃ: „ROZWI ĄŻ TEORETYCZNIE” 
 
 
1. Wymienione niżej produkty i potrawy podziel na trzy grupy w zależności 
od tego, czego najwięcej dostarczają: cukrów, białek czy tłuszczów. 
a) fasola  b) kasza  c) boczek wędzony  d) jajka  e) margaryna  f) karp gotowany 
g) marchew  h) mleko pełne. 
 
2. Wymień 6 funkcji, jakie pełnią tłuszcze w organizmie człowieka. 
 
3. Podaj jakie rodzaje wiązań występują w białkach, tłuszczach 
i węglowodanach oraz podaj, jakie enzymy trawią te związki w organizmie 
człowieka. 
 
4. Podkreśl w poniższym tekście błędne informacje dotyczące sacharozy. 
 
Opisują mnie wzorem C12H22O11 i często nazywają cukrem gronowym lub 
buraczanym. Podobnie jak glukoza i fruktoza należę do cukrów prostych. Jestem 
białą, krystaliczną substancją o słodkim smaku. Słabo rozpuszczam się w 
wodzie. Posiadam właściwości redukujące. Ogrzewana w obecności HCl 
reaguję z wodą, tworząc glukozę i fruktozę. 
 
5. Na czym polega denaturacja białek? 
 
6. Ania bardzo lubi ciastka kokosowe. Na lekcji chemii dowiedziała się, że olej 
kokosowy, który jest tłuszczem roślinnym zawiera niemal wyłącznie tłuszcze 
nasycone. Wyjaśnij, dlaczego Ania postanowiła jeść mniej ciastek kokosowych? 
 
7. Wskaż, które składniki pokarmowe spełniają rolę budulcową, energetyczną 
i regulującą w organizmie. 
 
8. Podaj inną nazwę błonnika i podaj jego rolę w organizmie człowieka. 
 
9. Zapisz równanie reakcji hydrolizy sacharozy oraz odpowiedz, w jakich 
warunkach może ta reakcja zajść. 
 
10. Wymień 3 pozytywne zastosowania konserwantów. 
 
11. Wymień 3 negatywne zastosowania konserwantów. 
 
12. Uzasadnij stwierdzenie, że ciemne pieczywo pełnoziarniste jest zdrowsze 
niż pieczywo wypieczone z białej mąki pszennej. 
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WZÓR DYPLOMU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
dla 

 
 
 

ucz. ………………………………………………………………. 

za zajęcie …….. miejsca 

w szkolnym konkursie wiedzy i umiejętności 

 

„SUBSTANCJE CHEMICZNE 

W ŻYWIENIU CZŁOWIEKA” 

 

Komisja Konkursowa:     Organizator: 

…………..., dnia ………….r. 

jodyna 

kleik 
skrobiowy 

 

olej 

woda 
bromowa 

bryłki ciała 
stałego, 
bromopochodnej 
tłuszczu 

białko jaja 
kurzego 

intensywne 
żółte 
zabarwieni
e 

Stężony 
HNO3 


