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Klasa: ……….

Data: …………….……….

Temat zajęć: Rodzaje i skład chemiczny ziaren zbóż

Przedmiot: surowce i materiały pomocnicze (ZSZ)

Korelacja: technologia, praktyczna nauka zawodu

Cele edukacyjne: zapoznanie z gatunkami zbóż, oraz produktami przerobu zbóż stosowanymi jako 
surowiec w cukiernictwie
 
Metody pracy: pokaz, pogadanka, pytania i odpowiedzi, wykład;

Formy pracy: praca grupowa;

Czas: 1 godzina lekcyjna;

Środki dydaktyczne: ilustracje budowy ziarna, podręcznik;
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Przetwory zbozowe

Omówienie zagadnień związanych z zastosowaniem ziaren zbóż do produkcji 
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„wymień gatunki handlowe mąki, wytnij i wklej do zeszytu etykiety z opakowań 
maki z różnych zbóż”
Wyjaśnienie tematyki pracy domowej

Wprowadzenie do tematyki kolejnych zajęć
Pożegnanie klasy

5 minut;

5 minut;

2 minuty
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Treści szczegółowe lekcji, notatka, oraz zadania do wykonania:

Temat: Rodzaje i skład chemiczny ziaren zbóż

1. najważniejszą częścią ziarna z punktu widzenia technologii jest bielmo składające się z 
substancji zapasowych, gromadzących w swym składzie głównie białka i węglowodany 

2. zarodek przylega bezpośrednio do warstwy aleuronowej zbudowany jest z następujących części 
1. tarczka 
2. listek 
3. kiełek 

3. z zarodka w trakcie rozwoju ziarna kiełkuje kiełek ; skład chemiczny zarodka uzależniony jest 
od fazy rozwoju ziarna - podczas kiełkowania wzrasta w zarodku oraz całym ziarnie poziom 
węglowodanów co jest wykorzystywane podczas produkcji słodu i syropu słodowego . 

1. warstwa aleuronowa - jej funkcja jest , bezpośrednia osłona bielma i zarodka  skład chemiczny 
warstwy aleuronowej to białka , tłuszcze i składniki mineralne ta część ziarna jest najbogatszym 
nośnikiem witamin i enzymów , warstwa aleuronowa (okrywa nasienna ) z punktu widzenia 
botanicznego zaliczana jest do części bielma . 

2. łuska - zbudowana jest z cienkich błonek , których zadaniem jest ochrona ziarna przed 
uszkodzeniami i innymi czynnikami zewnętrznymi . Łuska zbudowana jest z celulozy , pektyny 
oraz składników mineralnych . W żywieniu człowieka łuska i warstwa aleuronowa 
wykorzystywane są jako nośnik błonnika pokarmowego , w technologii piekarskiej błonnik 
pochodzący z tej części ziarna obecny jest w mąkach o wysokim wyciągu - wysokich typach , 
tzw. mąkach ciemnych . 

                                                                                           
         

                                                                   

Budowa ziarna pszenicy:

1. Okrywa owocowo- nasienna

2. Warstwa aleuronowa

3. Bielmo

4. Zarodek

Rodzaje zbóż - zboża klasyfikuje się do roślin trawiastych z gatunku jednolistnych , z punktu 
widzenia technologii żywności zboża są to roślinny uprawiane ze wzg. na właściwości ziaren 
przeznaczonych do konsumpcji lub przerobu na przetwory zbożowe . Do zbóż zaliczamy ; pszenica, 
żyto, pszenżyto, owies, jęczmień, proso, kukurydzę i ryż :

a) pszenica - jest jednym z najstarszych uprawianych zbóż chlebowych występuje w kilku odmianach 
różniących się wyglądem i właściwościami ziaren , ziarna pszenicy wykorzystuje się do wyrobu mąki , 



kasz oraz płatków .

b) żyto - jest zbożem uprawianym w Polsce w dużych ilościach , ziarno żyta uprawia się głównie na mąkę 
oraz na potrzeby produkcji spirytusu .

c) pszenżyto - jest zbożem pochodzącym z krzyżówki pszenicy i żyta posiada cechy obu tych gatunków , 
zboże to wykazuje dużą odporność na choroby oraz wydaje wysokie plony , pszenżyto posiada również 
znacznie wzbogacony skład chemiczny  ziarno pszenżyta uprawia się z przeznaczeniem na paszę oraz 
mąkę do produkcji pieczywa .

d) owies - jest popularnym zbożem uprawianym na terenie całej polski wykorzystywany jest do produkcji 
kasz, mąki oraz płatków 

e) jęczmień - jest zbożem uprawianym w Polsce z przeznaczeniem na kasze o dużej zawartości białka 
oraz na słód wykorzystywany jako surowiec do produkcji piwa.

f) proso - jest głównie wykorzystywane do wyrobu kaszy jaglanej sporadycznie do produkcji słodu i 
syropu skrobiowego 

g) gryka - jest zbożem wykorzystywanym do produkcji kasz gryczanych cenionym głównie ze względów 
odżywczych.

h) ryż - jest zbożem uprawianym w warunkach wilgotnych i w klimacie ciepłym – nie uprawiany w 
Polsce, ziarna ryżu spożywane są bezpośrednio po obróbce cieplnej, gotowaniu oraz przerabiane na 
mączkę ryżową, krochmal, spirytus oraz piwo 

i) kukurydza - uprawiana jest w różnych odmianach w zależności od przeznaczenia spożywana jest po 
obróbce termicznej (popcorn), gotowaniu lub przerabiana na przetwory konserwowe, oleje lub mączkę 
kukurydzianą.

Pod względem użytkowym wszystkie uprawiane zboża dzielimy na:

1. Przemysłowe – to te, które znajdują zastosowanie do produkcji chleba, mąki, kaszy, piwa, wódki itp.

2. Paszowe – to te, które są przeznaczone na pasze np. kukurydza, jęczmień, owies itp. 

3. Nasienne – są one produkowane z przeznaczeniem na materiał siewny.

W Polsce podstawowymi zbożami chlebowymi są pszenica i żyto.

Użytkowanie zbóż - użytkowane są głównie w przemyśle spożywczym oraz rolnictwie jednak 
zastosowanie znajdują również w innych działach gospodarki.

Przetwory zbożowe - to produkty przemiału ziarna w zależności od rodzaju i stopnia przerobu produkty te 
klasyfikuje się następująco; 

1. ziarno zbożowe - produkt nie poddany przemiałowi 

2. śruty grube i śruty drobne - poddane wstępnym procesom przemiału 

3. kasze drobne średnie grube - poddane przerobowi poprzez przemiał lub 
łamanie 

4. miały poddane kilku etapom przemiału 

5. mąka różnych typów - ostateczny produkt przemiału ziarna 

Inną grupą przetworów zbożowych są otręby oraz zarodki uzyskiwane jako produkt uboczny podczas 
przemiału ziarna .

podpis prowadzącego lekcję:                                           podpis hospitującego lekcję:
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