
T: Podstawowe składniki żywności 
 
1. Skład pierwiastkowy człowieka: 
     - pierwiastki podstawowe (każdy z osobna stanowi minimum 1% masy ciała) 

tlen – 63% 
 węgiel – 20% 
 wodór – 10% 
 azot – 3,1% 
 wapń – 1,5% 
 fosfor – 1% 
    - makroelementy (wszystkie razem stanowią ok. 1% masy ciała) : K, Na, S, Mg, Cl 
    - mikroelementy (stanowią ok. 0,4% masy ciała) 
    - ultraelementy (występują w ilościach śladowych) 
 

narysować kwadrat o boku 5cm – przedstawić w nim graficznie skład pierwiastkowy 
człowieka 

 
2. Podział składników pożywienia ze względu na ich funkcję w organizmie 
 

     funkcje 
 
 
 
     budulcowe          energetyczne    regulujące 
               -  …………           -  …………   -  ………… 
    -  …………           -  …………   -  ………… 
         -  ………… 
 
  wymienione składniki pożywienia dopisać jako przykłady do powyższego schematu:  
 tłuszcze, białko, cukry, sole mineralne (mikro/makroelementy), witaminy, woda 
 
3. Witaminy – substancje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.  
    Podział witamin ze względu na rozpuszczalność: 

          witaminy 
 
 
 
     rozpuszczalne w wodzie             rozpuszczalne w tłuszczach   
                ………………………         ………………………… 
 
 wymienić witaminy 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zadania dodatkowe  –  przysłać do 3 czerwca (środa) 
 
To już ostatnie zadania dodatkowe dla osób chętnych – kto nie chce, to nie robi. 
Aby dostać ocenę bdb trzeba dobrze zrobić dwa zadania.  
 
Zad.1 
Podczas spalania w domowej kotłowni 1 tony węgla kamiennego, do środowiska trafiają 
liczne zanieczyszczenia, m.in. ok. 2000 kg dwutlenku węgla. 
Oblicz, ile tlenu może wyprodukować roślina w procesie fotosyntezy, po wchłonięciu tej 
ilości dwutlenku węgla oraz ile wody potrzebuje do przeprowadzenia tej przemiany. 
 
Zad.2 
Kurczak zawiera ok. 18% białka, a mleko ok. 3%. Oblicz, ile gramów mleka należy wypić, 
aby spożyć tyle samo białka, ile zawiera pierś kurczaka o masie 150g. 
 
Zad.3 
Niektórzy producenci do zagęszczania przetworów mlecznych (jogurtów, śmietany) stosują 
mąkę. Zaproponuj doświadczenie, za pomocą którego możesz zbadać produkt pod kątem 
obecności mąki. Narysuj schemat doświadczenia, zapisz przewidywane obserwacje i 
sformułuj wniosek.  
 
Zad.4 
Wyjaśnij dlaczego: 
a)  trzeba chronić masło przed działaniem promieni słonecznych 
b)  nie należy używać srebrnych sztućców do jedzenia jajek 
c)  nasolenie śledzi powoduje ich stwardnienie, ustępujące po namoczeniu w wodzie 
d)  przypalony chleb lub mięso przyjmują czarną barwę 
 
Zad.5 
Cząsteczki substancji organicznych, których właściwości opisano poniżej, zawierają jeden 
atom węgla. Podaj nazwy systematyczne, wzory sumaryczne i strukturalne tych substancji. 
a)  trujący gaz o zapachu zbliżonym do psujących się ryb, bardzo dobrze rozpuszcza się w  
     wodzie  
b)  bezzapachowy, palny gaz gnilny, który przyczynił się do powstania efektu cieplarnianego 
c)  trująca ciecz o charakterystycznym zapachu, stosuje się ją  jako rozpuszczalnik organiczny  
     i  paliwo np. w palnikach laboratoryjnych 
d)  żrąca ciecz o ostrym zapachu, znajduje się m.in. we włoskach parzących pokrzyw 


