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C, H, O, (S, P, N)

Cukry (węglowodany)

Tłuszcze (lipidy)

Białka (proteiny)

Kwasy nukleinowe



1. Cząsteczki zapasowe, rzadziej budulcowe

2. Zbudowane z węgla, wodoru i tlenu (1:2:1)

(CH2O)n

3. Zbudowane z jednej (monosacharydy), 

dwóch (disacharydy) lub wielu jednostek 

cukrowych (polisacharydy)



ALDEHYDY

KETONY

C
O H

C O



•strukturalna

•geometryczna (cis-trans)

•enancjomery



1.Triozy (aldehyd glicerynowy, dihydroksy-

aceton) 

2.Pentozy (ryboza, deoksyryboza)

3.Heksozy (glukoza, fruktoza, galaktoza) 



• wiele monosacharydów to izomery strukturalne

• izomeria pociąga za sobą odmienne właściwości 

chemiczne

• w roztworze występują zwykle w formach 

pierścieniowych

• formy pierścieniowe mają zróŜnicowana konformację

(układ przestrzenny-formy α i β / D i L)



C5H10O5

ryboza

C5H10O4

deoksyryboza



glukoza fruktoza galaktoza

C6H12O6



• powstają z połączenia 2 monosacharydów 

• mogą ulegać rozpadowi na monosacharydy przy

udziale wody (hydroliza)

• maltoza (glukoza-glukoza)

• sacharoza (glukoza-fruktoza)

• laktoza (glukoza-galaktoza)



maltoza

glukoza-glukoza

sacharoza

glukoza-fruktoza

laktoza

glukoza-galaktoza



• najczęściej są to polimery glukozy-
proste lub rozgałęzione

• skrobia (amyloza-nierozgałęziona, amylopektyna-

rozgałęziona); gromadzona w plastydach

• glikogen (silnie rozgałęziony, łatwo rozpuszczalny);

gromadzony w mięśniach, wątrobie

• celuloza (nierozpuszczalna); buduje ścianę

komórkową roślin, niestrawna dla człowieka



• pochodne cukrowe

• galaktozamina, glukozamina (OH→NH2); 

występują w tkance chrzęstnej

• N-acetyloglukozamina; budulec chityny (pancerze 

owadów, ściana komórkowa grzybów)

• glikoproteiny

• glikolipidy



1. Są źródłem energii, składnikiem błon

komórkowych, hormonami.

2. Zbudowane z węgla, wodoru i tlenu.

3. Konsystencja stała (np. łój) lub ciekła  (np. olej).

4. Hydrofobowe (praktycznie nierozpuszczalne

w wodzie).



tłuszcze obojętne (właściwe); 

fosfolipidy; 

sterydy; 

karotenoidy (pomarańczowe i Ŝółte 

barwniki roślinne); 

woski. 



Najwydajniejsze źródło energii w organizmie; mogą 

powstawać z przekształcenia białek i cukrów.

Zbudowane są z:

glicerol

kwasy tłuszczowe (-COOH)

R





budują błony cytoplazmatyczne

mają charakter amfipatyczny: koniec hydrofilowy (+) i koniec 
hydrofobowy (-)

fosfolipid: glicerol + 2 reszty kwasów tłuszczowych + grupa 
fosforanowa + cząsteczka organiczna zawierająca azot

+ + + + + +

_ _ _ _ _ _

+ + + + + +

_ _ _ _ _ _



cząsteczki światłoczułe

Ŝółte i pomarańczowe barwniki roślinne 

wspomagające fotosyntezę

lipidy uczestniczące w procesie widzenia u 

mięczaków, owadów i kręgowców



ich zrąb stanowią 4 pierścienie węglowe

cholesterol

sole Ŝółciowe 

męskie i Ŝeńskie hormony płciowe 

hormony kory nadnerczy 



podstawowy budulec komórek i tkanek

enzymy

przekaźniki nerwowe

hormony

komunikacja międzykomórkowa

składniki układu odpornościowego

antybiotyki

hemoglobina, miozyna, aktyna, kolagen, keratyna







składają się z węgla, wodoru, tlenu, azotu i siarki

zbudowane są z „cegiełek”- aminokwasów (20)

C

asymetryczny atom węgla

grupa karboksylowa

C
O

OH

grupa aminowa NH2

wodór

H

reszta aminokwasowa
R



1. kształt: globularne, fibrylarne

2. struktura:

I rzędowa (sekwencja aminokwasów)

II rzędowa (skręcenie w spiralę- α lub harmonijkę- β)

III rzędowa (róŜnego typu oddziaływania pomiędzy oddalonymi od siebie 

fragmentami łańcucha białkowego)

IV rzędowa (połączenie co najmniej 2 białek posiadających I, II i III poziom 

organizacji)



DNA (właściwa informacja genetyczna) 
zawarta w jądrze komórkowym (>99%)

RNA (uczestniczy w procesie syntezy 
białek)

J.D.Watson i F.Crick- nagroda Nobla za 
rozszyfrowanie budowy DNA (1953)

budowa: zasada azotowa + 5-węglowy 
cukier + reszta fosforanowa 



zasada azotowa:
puryna (2-pierścieniowa)

pirymidyna (1-pierścieniowa)

cukier 5-węglowy:
ryboza (RNA)

deoksyryboza (DNA)

reszta kwasu

fosforanowego



RNA: puryny (adenina,

guanina) i pirymidyny

(cytozyna, uracyl)

DNA: deoksyryboza RNA: ryboza

DNA: puryny (adenina,

guanina) i pirymidyny

(cytozyna, tymina)

zasady azotowe

cukier



budowa

struktura

DNA: dwuniciowy RNA: jednoniciowy

DNA: upakowany 

z białkami (histonami)

RNA: wolny, 3 rodzaje:

m-RNA, t-RNA, r-RNA

trwałość

DNA: trwały RNA: krótkotrwały



rozmiary

miejsce „przebywania”

DNA: „olbrzymi”

DNA: jądro (ponad 99%)

chloroplasty, mitochondria, plazmidy

RNA: małe cząsteczki

RNA: jądro,

cytoplazma



puryny: 

adenina (A), guanina (G)

pirymidyny: 

cytozyna (C), tymina (T)

A

G

T

C

AATCGCTTCGGATGCCAAAGTCGTCATAGGCC

TTAGCGAAGCCTACGGTTTCAGCAGTATCCGG







HISTONY


