
Zasady odżywiania osób aktywnych fizycznie  



Nie od dziś wiadomo, iż sposób odżywiania stanowi istotne

odzwierciedlenie funkcjonowania całego organizmu. Określa wynik,

a zarazem składową wymiarów ciała, jak również reguluje nasze

samopoczucie i poziom odporności. Prawidłowa dieta nie jest już kojarzona

z odchudzaniem. Dla coraz większej rzeszy-ugruntowany styl życia,

uniknięcie chorób dieto zależnych .uwagę na wpływ prawidłowego

żywienia podczas wzmożonego wysiłku fizycznego .Z tego względu coraz

więcej ludzi szuka pomocy u profesjonalistów, chcąc poprawić swoją

wydolność, wytrzymałość oraz efekty treningowe.



Dlaczego odżywianie jest ważne w sporcie?



Czynniki wpływające na optymalne wyniki w sporcie Technika sportowa/Żywienie/

Uwarunkowania genetyczne.

Spośród nich około 50% - 70% przypisuje się żywieniu.

Starannie zaplanowana strategia żywieniowa stanowi wsparcie dla każdego rodzaju

treningu Każdy z nas jest inny, cechuje się odmiennym składem ciała oraz

wynikającym z tego zapotrzebowaniem energetycznym i odżywczym. Różnią nas

również predyspozycje genetyczne, warunki fizyczne oraz rodzaj i czas trwania

uprawianej dyscypliny sportu.

Czynniki wpływające na optymalne 

wyniki w sporcie 



Indywidualnych zaleceń żywieniowych i postępowania dietetycznego, które winny

być dostosowane bezpośrednio do danej osoby. Nie każda strategia oddziałuje na

wszystkich w ten sam sposób. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż nie istnieje jedna

dieta, którą można polecić każdemu. Część osób cechuje się zwiększonym

zapotrzebowaniem na energię i białko, u innych zaś lepiej sprawdzi się dieta z niską

podażą węglowodanów i tłuszczów.

Indywidualne podejście 



Regularny, intensywny trening fizyczny zwiększa zapotrzebowanie organizmu na

niemal wszystkie składniki odżywcze, od białek, tłuszczów i węglowodanów po

witaminy i minerały. Znacząco wzrasta zużycie energii, co powinno mieć przełożenie

na zwiększoną kaloryczność diety. Chociaż niektórym może się wydawać, że skoro

spalamy więcej kalorii, to możemy bezkarnie objadać się czym popadnie. To częsty

błąd jaki obserwujemy, szczególnie u młodych sportowców, których organizm

domaga się dodatkowej porcji energii.

Regularny trening 



Jeśli w tym czasie zabraknie wartościowego posiłku, łatwo sięgnąć po słodycze czy

dania fast food, a te nie oferują wiele oprócz solidnej dawki cukrów prostych,

tłuszczów trans i innych podejrzanych dodatków. Czy intensywnie eksploatowany

organizm, który dodatkowo zmaga się z niedoborami żywieniowymi i jednocześnie

detoksem szkodliwych substancji z pożywienia może odpłacić się nam maksymalną

formą na treningach i zawodach? Odpowiedź jest oczywista – skoro jeździsz

samochodem rajdowym, musisz dostarczać paliwa wysokiej jakości!

Dostarcz wysokiej jakości paliwo ☺



Energia bierze się z 4 składników pokarmowych:

• Węglowodanów

• Tłuszczów

• Białek

• Alkoholi

Każdy z tych składników rozkładając się w organizmie dostarcza określonej

ilości energii, którą mierzymy w kilokaloriach (kcal):

• 1 g węglowodanów = 4 kcal

• 1 g białka = 4 kcal

• 1 g tłuszczów = 9 kcal

• 1 g alkoholu = 7 kcal

Zapotrzebowanie energetyczne



Ustalenie normy na energię w sporcie determinowane jest szeregiem 

czynników m.in.:

• masą ciała,

• intensywnością,

• długością i częstotliwością treningów,

• dyscypliną sportu,

• procesem wzrastania,

• indywidualnym wahaniom w zapotrzebowaniu.

Zapotrzebowanie energetyczne



Dobowy wydatek energetyczny (całkowita przemiana materii – CMP) 

to składowa:

• podstawowej przemiany energii,

• swoiście dynamicznego działania pokarmu,

• wydatków energetycznych związanych z wykonywaniem codziennych czynności.

Dobowy wydatek energetyczny



WĘGLOWODANY, 

czyli przyjaciele każdego sportowca



Charakterystyczne cechy

węglowodanów

Mono- i disacharydy: 

rozpuszczalność w wodzie zdolność jej wiązania słodki smak

Polisacharydy: 

zdolność pęcznienia i żelowania zdolność wymiany kationów i adsorbowania 

różnych substancji



Podział ze względu na możliwość 

wykorzystania w organizmie 

Przyswajalne

cukry proste (glukoza, fruktoza) i cukry złożone rozkładane do cukrów prostych 

przez enzymy trawienne przewodu pokarmowego (skrobia, sacharoza, laktoza, 

maltoza, glikogen)

Nieprzyswajalne

(błonnik pokarmowy) węglowodany oporne na działanie enzymów trawiennych 

przewodu pokarmowego



• Indeks Glikemiczny GI (klasyfikuje ww. na podstawie ich wpływu na poziom

cukru we krwi oraz ze względu na czas pojawienia się tego wpływu).

Niskie GI: 0-55

Umiarkowane GI: 55-70

Wysokie GI: 70-100

• Ładunek Glikemiczny GL (określa ile danego ww. o określonej GI znajduje się w

100g. gotowego produktu).

Np. arbuz GI -> 75 (wysokie) natomiast GL -> 8 (niskie)

Nie można GI i GL używać rozłącznie, gdyż uzupełniają się one i dają pełny

obraz jak dany ww. wpływa na poziom cukru we krwi.

Wpływ wywierany na poziom glukozy 

we krwi





• są źródłem energii dla wszystkim komórek organizmu (1g = 4 kcal), dla mózgu

i erytrocytów glukoza jest jedynym źródłem energii i dlatego jej stężenie we

krwi musi być utrzymywane na stałym poziomie

• są wykorzystywane do wytwarzania substancji strukturalnych i biologicznie

czynnych (kwasy nukleinowe, niektóre aminokwasy (np. alanina),

mukopolisacharydy tkanki łącznej, glikoproteiny błon komórkowych

• regulują metabolizm: 

➢ przy nadmiernym ich spożyciu ulegają przemianie do trójglicerydów, które

są odkładane jako tkanka tłuszczowa

➢ oszczędzają gospodarkę białkami i tłuszczami

Rola węglowodanów przyswajalnych w 

organizmie



Błonnik pokarmowy

Roślinne wielocukry i ligniny oporne na działanie enzymów trawiennych przewodu 

pokarmowego człowieka



Funkcje błonnika



Aminokwasy egzogenne (niezbędne)

Muszą być dostarczane z pożywieniem, ponieważ organizm ich nie syntetyzuje:

• Fenyloalanina Metionina

• Izoleucyna Treonina 

• Leucyna Tryptofan

• Lizyna Walina

Aminokwasy endogenne (nie niezbędne)

Pozostałe aminokwasy - powstają w organizmie w wystarczających ilościach z 

odpowiednich prekursorów

Białka



Białka

Aminokwasy względnie egzogenne (względnie niezbędne)

Są wytwarzane w organizmie, ale w szczególnych warunkach, np. podczas 

szybkiego wzrostu lub choroby ich ilość jest niewystarczająca

Są to:

➢ Histydyna – konieczna w dużych ilościach podczas wzrostu i niektórych 

chorobach

➢ Arginina i seryna – na które wzrasta zapotrzebowanie w stresie i niektórych 

chorobach



• Proste: 

➢ fibrylarne

➢ globularne:

• właściwe: albuminy, globuliny, 

gluteliny, prolaminy, histony

• polipeptydy: protaminy

• Złożone:

➢ lipoproteiny

➢ glikoproteiny

➢ fosfoproteiny

➢ chromoproteiny

➢ metaloproteiny

➢ nukleoproteiny

Podział białek



Wartość odżywcza białek

zależy od:

• ilości i wzajemnych proporcji aminokwasów egzogennych zawartych w 

danym białku

• stopnia uwolnienia i wchłonięcia aminokwasów podczas procesów trawienia 

w przewodzie pokarmowym, czyli od strawności białka



Wartość odżywcza białek

➢ Białka pełnowartościowe to takie, które zawierają wszystkie niezbędne

aminokwasy w ilościach i proporcjach zbliżonych do zapotrzebowania

człowieka

• Zapewniają one utrzymanie organizmu przy życiu oraz zapewniają

prawidłowy wzrost i rozwój

• Są to białka jaja, mleka, mięsa i ryb

➢ Białka częściowo niepełnowartościowe mogą zawierać wszystkie
niezbędne aminokwasy ale jeden lub część z nich może występować w
niedostatecznych ilościach

• Zapewniają one utrzymanie organizmu przy życiu ale nie są wystarczające
dla jego prawidłowego wzrostu

• Są to białka pszenicy i żyta zawierające mało lizyny, kukurydzy – niedobór
tryptofanu i lizyny, ryżu- niedobór lizyny i treoniny



Funkcje białek 

• Strukturalne - kalogen,elastyna ,miozyna, aktyna

• Osłonowa - białko jedwabiu - fibroina

• Transportowa - hemoglobina

• Odpornosciowa - glibulina, fibrinogen 

• Hormonalana - insulina

• Enzymatyczna - pepsyna, trypsyna

• Zapasowa - prolaminy



• szeroka grupa występujących w naturze związków 

chemicznych

• główne biologiczne funkcje lipidów to magazynowanie energii, 

tworzenie błon biologicznych i udział w przesyłaniu sygnałów

Tłuszcze 



Ile tłuszczy?

• Dobowy wydatek energetyczny może sięgać nawet 7000 kcal, dlatego tak

ważnym źródłem energii są tłuszcze.

• Tłuszcze stanowią najbardziej energetyczny składnik pożywienia – 1 g tłuszczu

dostarcza 9 kcal.

• Zapotrzebowanie człowieka na tłuszcz waha się w szerokim zakresie i zależy od:

➢ wieku, płci,

➢ aktywności fizycznej,

➢ stanu fizjologicznego organizmu.



Ile tłuszczy?

Precyzyjne określenie zalecanego poziomu spożycia jest trudne także z powodu

krzyżowania się szlaków metabolicznych przemian tłuszczów i węglowodanów

oraz możliwości wzajemnego pozyskiwania energii dla potrzeb organizmu.

• Dlatego przyjmuje się, że składnik ten powinien być źródłem około 20-30%

energii w całodziennej racji pokarmowej i dostarczać odpowiednią ilość

niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych – inaczej omega 3 i omega

6 (NNKT)



Podział tłuszczy



Podział tłuszczy 



Rodzaj i zawartość tłuszczu 



Funkcje tłuszczy

• są skoncentrowanym źródłem energii dla tkanek i narządów

• ułatwiają przełykanie pokarmu i odczuwanie smaku

• hamują skurcze żołądka i wydzielanie HCl do soku trawiennego

• w postaci fosfolipidów stanowią materiał budulcowy błon komórkowych i białej 

masy mózgu

• są rozpuszczalnikami witamin A, D, E i K, ułatwiają ich transport i przyswajanie 

z różnych produktów



Funkcje tłuszczy

• w formie tłuszczu podskórnego chronią organizm przed nadmierną utratą ciepła

• jako osłona okołonarządowa stabilizują nerki i inne narządy wewnętrzne

• decydują o sprawności funkcjonalnej układu krążenia

• wpływają na funkcjonowanie mózgu, stan skóry i włosów

• w technologii potraw stanowią medium grzejne umożliwiające smażenie i duszenie

Amerykańskie Kolegium Medycyny Sportowej oraz Amerykańskie Stowarzyszenie 

Dietetyczne rekomendują, by tłuszcze w diecie sportowca stanowiły około 20–35% 

dobowej energii



• Intensywność wysiłku

• wieku

• płci

• diety

• stanu zdrowia

• objętości wysiłku

• uprawianej dyscypliny

Zapotrzebowanie na energię i składniki 

odżywcze sportowców uzależnione jest od:



Dyscypliny

• Przy regularnym wysiłku fizycznym wynosi 3500-6000 kcal/dzień Intensywny

trening czy zawody sportowe zwiększają wydatek energetyczny o ok. 500 -

1000 kcal/h

Główny wpływ mają

• Wytrzymałościowe: maraton / biegi długie i średnie /chód /gry zespołowe

/pływanie powyżej 400 m *** 70 kcal/kg m. c.

• Siłowe: rzuty /pchnięcia /podnoszenie ciężarów /sporty walki/ wioślarstwo

***65 kcal/kg m. c.

• Szybkościowe: biegi krótkie do 400 m /skoki /kolarstwo /biegi narciarskie

/gimnastyka *** 60 kcal/kg m. c.

Zapotrzebowanie na energię i składniki 

odżywcze sportowców uzależnione jest od:



PAL jest to stosunek całkowitej dziennej wydatkowanej energii oraz poziomu PPM

CPM = PPM x PAL

Jego wartość określa poziom aktywności codziennego trybu życia W Polsce przyjęto

3 główne poziomy PAL:

• 1,4–1,69 – mała aktywność fizyczna (siedzący tryb życia, wykonywanie

codziennych czynności)

• 1,7–1,99 – umiarkowana aktywność fizyczna ( dodatkowe ćwiczenia 2–3x tyg )

• 2,0–2,4 – wysoka aktywność fizyczna (dodatkowe ćwiczenie codziennie lub prawie

codziennie, ćwiczenia wykonywane powyżej 2 godzin)

Obliczenie wydatkowanej energii



Obliczenie wydatkowanej energii



Całkowita przemiana materii





• WARZYWA  i owoce

• PRODUKTY ZBOŻOWE  cenne źródło węglowodanów i błonnika

• MLEKO I PRODUKTY MLECZNE ORAZ MIĘSO  i jego przetwory – białko

• TŁUSZCZE, OLIWA I ORZECHY  

PIRAMIDA ŻYWIENIOWA 

osób aktywnych fizycznie 



NAWODNIENIE – czyli     

prawidłowa podaż płynów

WODA MINERALNA 

Ogólna mineralizacja >1000 mg/l

Ca2+ > 150 mg/l Mg2+ > 60 mg/l HCO3-Wodorowęglany > 600 mg/l HCO3-

Wodorowęglany > 600 mg/l

Wysiłki trwające poniżej 90 min: •WODA •Sok owocowy rozcieńczony – 2 l

wody na 1 l soku •Napoje izotoniczne naprzemiennie z wodą

Wysiłki ponad 90 min: •Napoje izotoniczne (4-6 g cukrów/100 ml) •Sok

owocowy rozcieńczony –1,5 l wody na 1 l soku •Woda z sokiem z 1 cytryny i 3

łyżeczkami miody na 1 l



NAWODNIENIE – czyli     

prawidłowa podaż płynów



Woda należy do niezbędnych składników pokarmowych i musi być dostarczana

regularnie w ciągu dnia Jest podstawowym składnikiem w organizmie człowieka

– u niemowląt stanowi nawet 75-80% masy ciała, u dzieci w wieku szkolnym ok.

70%, a u osób dorosłych ok. 60% Nie tylko wiek wpływa na jej ilość, ale również

płeć (u mężczyzn jest jej o kilka procent więcej niż u kobiet) oraz budowa/skład

ciała – większej ilości tkanki tłuszczowej towarzyszy mniejsza zawartość wody.

• Pełni funkcje transportujące

• Bierze udział w utrzymaniu stałej temperatury ciała

• Pełni rolę zabezpieczającą i zwilżającą



• „Buduje” organizm 

• Jest rozpuszczalnikiem dla wielu związków, np. witamin, składników mineralnych 

• Uczestniczy w większości reakcji metabolicznych  

• Transportuje w organizmie m.in. składniki odżywcze, hormony, enzymy 

• Usuwa końcowe produkty przemiany materii 

• Uczestniczy w utrzymaniu 

• Chroni przed uszkodzeniami, np. gałkę oczną  

• „Mazidło” w przestrzeniach stawowych 

• Jest niezbędna do prawidłowego przebiegu procesów trawienia 

Dlaczego woda jest ważna



• CO JEŚĆ BY POZBYĆ SIĘ ZBĘDNYCH KILOGRAMÓW :

• 1) Obierz realne, ale wymagające cele redukcji masy ciała

• 2) Jedz często i regularnie . Jeśli jesteś głodny, wprowadź dodatkowy 6-ty

posiłek

• 3) Badaj na bieżąco pojawiające się zmiany w składzie ciała (spalaj tkankę

tłuszczową, nie mięśnie!)

• 4) Zachowuj odpowiednie tempo odchudzania: 0,5–1kg/ tydzień

• 5) Prowadź dzienniczek żywienia, by kontrolować to, co jesz

• Praktyczne wskazówki, by wspomóc rozrost masy mięśniowej

• 6) Pamiętaj, by nie przesadzać ze zbyt restrykcyjną dietą (im mniej kalorii, tym

wolniejsze tempo przemiany materii oraz mniejsza chęć na ćwiczenia fizyczne)

Wskazówki jak zredukować 

zbędne kilogramy 



• 7) Zadbaj o odpowiednio długi sen (wysypianie się wpływa na regulacje

pobrania pokarmów)

• 9) Bądź cierpliwy – zazwyczaj powoli przeprowadzona redukcja daje

najtrwalsze efekty

• 9) Wprowadź zdrowe przekąski do diety; zdecydowanie unikaj podjadania

słodyczy i pustych węglowodanów

• 10) Zredukuj spożywanie szkodliwych tłuszczów wraz z dietą: nasyconych

kwasów tłuszczowych oraz tanich tłuszczów typu trans; nie eliminuj zdrowych,

roślinnych źródeł tłuszczu o korzystnych zdrowotnie właściwościach

Wskazówki jak zredukować 

zbędne kilogramy 



INDYWIDUALNY PROGRAM 

DIETETYCZNY SPORTOWCA 



WYKONAJ ZADANIE:

Mężczyzna o masie ciała 70 kg. wykonuje wysiłek fizyczny w postaci 2-godzinnego 

biegu, w tempie 10 km/h. (Wiadomo, że w czasie takiego wysiłku człowiek zużywa  

10 kcal/kg/h).

OBLICZ:

1. Wielkość wydatku energetycznego na pokrycie 2-godzinnego wysiłku fizycznego.

2. Wielkość dobowego wydatku energetycznego.



WYKONAJ ĆWICZENIA W ILOŚCI

4 SERII x 12 POWTÓRZEŃ

• przysiady

• wypady naprzemienne nóg

• pompki 

• wznosy ramion do boku

• wznosy ramion w górę


