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PRZEDMIOT FAKULTATYWNY DLA STUDENTÓW 
WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:  

„PODSTAWY NUTRICJOLOGII SPORTOWEJ”

Facultative subject for students of the Faculty of Physical Education:  
“The basis of nutrition in sport”

ANDRZEJ SZPAKOW B, D, E  Katedra Medycyny Sportowej i Rehabilitacji, Państwowy 
Uniwersytet im. Janka Kupały w Grodnie, Białoruś. 

A- przygotowanie projektu badania (study design),   B- zbieranie danych (data collection),   C- analiza statystyczna (statistical analysis),   
D- interpretacja danych (data interpretation),   E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),   F- opracowanie piśmiennictwa 
(literature search),   G- pozyskanie funduszy (funds collection)

Streszczenie
Nauka w szkole wyższej jest okresem powstawania nowych zasad zachowania. Oddzielenie od rodziców, wpływ nowego 
środowiska przyczyniają się do tworzenia nowych zachowań, w tym w zakresie odżywiania. Pięcioletnie doświadczenia wy-
korzystania na Wydziale Wychowania Fizycznego autorskiego programu przedmiotu fakultatywnego „Podstawy żywienia w 
sporcie – nutricjologia sportowa” pokazały, że jest on skuteczny w tworzeniu wiedzy na temat odpowiednich diet w ramach 
żywienia w sporcie. Celem przedmiotu fakultatywnego, wprowadzonego w programie nauczania na ostatnim roku na Wydziale 
Wychowania Fizycznego, jest przekazanie wiedzy na temat odpowiedniej, zrównoważonej diety, wykorzystanie tej wiedzy w 
celu zapobiegania różnego rodzaju dysfunkcjom organizmu, nauka opracowania programu prawidłowego i adekwatnego 
żywienia sportowca zależnie od okresu treningu, w okresie szkolenia lub zawodów sportowych czy okresu regeneracji. Studenci, 
którzy zdecydują się wybrać ten przedmiot fakultatywny (i zwykle jest to większość grup) uczą się umiejętności wymaganych 
w praktyce, a dotyczących rozwiązania kwestii nowoczesnych podejść żywieniowych w sporcie. Każdy student przygotowuje 
indywidualną ocenę stanu odżywienia na platformie edukacyjnej „Moodle” (e-learning). Używany jest oryginalny program 
komputerowy weryfikacji i edukacji, który opiera się na indywidualnej pracy studentów. Wiedza studentów na temat zasad 
racjonalnego żywienia jest ewaluowana i korygowana.
Słowa kluczowe: przedmiot fakultatywny, studenci, sport, nutricjologia

Summary
The period of studying at a higher school is the time of creating new behavioral patterns. Separation from parents and the 
influence of a new social environment both contribute to the changes in our behavior including our nutritional habits. Five-year 
experience of conducting  the authorial facultative subject entitled ‘The basis of nutrition in sport’ has shown its effectiveness 
in creating proper diets in sport. The aim of the subject, introduced during the final year at the Faculty of Physical Education, 
is to teach about proper and balanced diets and using this knowledge in order to prevent different body dysfunctions. It is 
also to teach how to work out a suitable and adequate nutritional program for a sportsman for a particular period of training 
or during the competitions or regeneration. Students who decide to choose the subject (usually it is the majority of groups) 
acquire the abilities necessary in practice and the ones which refer to solving various aspects of modern attitudes towards 
nutrition in sport. Each student prepares his/her own individual evaluation of the condition of nutrition on the educational 
platform named ‘Moodle” (e-learning). An original  educational and verifying computer program is being used  which is based 
on the students’ individual work.  Their knowledge on the principles of proper nutrition is evaluated and corrected. 
Keywords: facultative subject, students, sport, nutrition. 
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Wstęp

Wyniki badań z zakresu epidemiologii żywieniowej 
potwierdzają role żywienia w utrzymaniu prawidłowe-
go stanu zdrowia człowieka. Istotny jest poziom 
spożycia białka, tłuszczu i węglowodanów, będących 
źródłem energii, której nadmiar lub niedostatek może 
być jedną z przyczyn chorób cywilizacyjnych [1, 2]. 
Okres nauki w szkole wyższej to czas  powstawania 
nowych zasad zachowania. Oddzielenie od rodziców, 
wpływ nowego środowiska przyczyniają się do 
tworzenia nowych zachowań, w tym odżywiania [3]. 
Doświadczenie wykładania dyscyplin medycznych na 
Wydziale Wychowania Fizycznego pokazuje niedosta-
teczny poziom przygotowania studentów do oceny 
aktualnego żywienia studenta sportowca i korekty 
stanu odżywiania. Monitorowanie zdrowia i sposobu 
odżywiania się ponad 500 studentów sportowców, 
500 studentów z innych wydziałów i 500 zawodników, 
którzy zaprzestali regularnych ćwiczeń sportowych, 
potwierdziło niski poziom świadomości wśród mło-
dych ludzi dotyczący aspektów żywienia.

Młodzież jest szczególnie podatna na skutki ni-
eprawidłowego żywienia, a niedobory pokarmowe 
w tym okresie życia mogą wywierać ujemny wpływ na 
jej późniejsze życie. W procesie nowoczesnej edukacji 
prozdrowotnej studentów sportowców istnieje potr-
zeba wprowadzenia na różnych poziomach kształcenia 
programów edukacyjno-profilaktycznych [3]. 

Celem przedmiotu fakultatywnego, wprowadzo-
nego w programie nauczania na ostatnim roku na 
Wydziale Wychowania Fizycznego, jest przekazanie 
wiedzy na temat odpowiedniej, zrównoważonej di-
ety, wykorzystanie tej wiedzy w celu zapobiegania 
różnego rodzaju dysfunkcjom organizmu, nauka 
opracowania programu prawidłowego i adekwatnego 
żywienia sportowca, zależnie od okresu treningu, 
w okresie szkolenia lub zawodów sportowych czy 
okresu regeneracji.

Edukacja żywieniowa studentów sportowców na 
podstawie programu przedmiotu fakultatywnego 
„Nutricjologia sportowa”

Nie ulega wątpliwości, że styl życia i właściwie 
dobrany sposób żywienia studentów sportowców 
to najważniejszy, najbezpieczniejszy i najmniej 
kosztowny sposób zapobiegania chorobom i stanom 
patologicznym. Stąd zalecana w prewencji tych zjawisk 
interwencja behawioralna ma na celu zmianę stylu 
życia w kierunku prozdrowotnym głównie poprzez 
racjonalizacje sposobu żywienia. Studenci, którzy zde-
cydują się wybrać przedmiot fakultatywny „Podstawy 
żywienia w sporcie – nutricjologia sportowa” (i zwykle 
jest to większość grupy) uczą się umiejętności wyma-
ganych w praktyce, a dotyczących rozwiązania kwestii 
nowoczesnych podejść żywieniowych w sporcie. 

Wraz z ogólnymi problemami fizjologii i higieny 
żywienia przekazywana jest wiedza na temat pod-
staw żywienia w sporcie, charakterystycznych diet 
sportowych, wymagań dotyczących ich opracowania, 
kwestii nadmiernego żywienia i otyłości, zawierająca 

praktyczne porady dotyczące dietetyki, obniżania 
i podwyższania masy ciała w poszczególnych dys-
cyplinach sportowych. 

Znaczna część materiału teoretycznego poświę-
cona jest suplementacji w sporcie, granicom jej 
stosowania, zasadom stosowania produktów spor-
towych o wysokiej wartości biologicznej [4]. Część 
wykładów poświęcona jest kształceniu nawyków 
żywieniowych w różnych dyscyplinach sportowych 
zgodnie z nowoczesną klasyfikacją sportową. Wśród 
poszczególnych zagadnień przedstawia się klasyfika-
cję stanu odżywienia i jego relację do rzeczywistego 
stanu zdrowia sportowca. 

Każdy student przygotowuje indywidualną 
ocenę stanu odżywienia na platformie edukacyjnej 
„Moodle“ (e-learning). Stosowany jest w tym celu 
oryginalny program komputerowy służący do wery-
fikacji i edukacji, który wymaga indywidualnej pracy 
studentów. W związku z tym, że konieczna jest ocena 
stanu odżywienia, przeprowadzamy ją na podstawie 
unifikowanej metody. Stan odżywienia - to aktualny 
stan, w jakim znajduje się zespół cech morfologicz-
nych, biochemicznych, czynnościowych organizmu 
zależnych od ilości i rodzaju dostarczanego pożywi-
enia. Innymi słowy - to poziom zdrowia w zależności 
od poprzedniego odżywiania się.

Metody stosowane dla oceny sposobu żywienia 
podzielono na: ilościowe i jakościowe. Ocena ilościowa 
żywienia faktycznego przeprowadzona z wykorzysta-
niem 24–godzinnego wywiadu (3–dzienny rozkład 
pokarmowy, przy tym 1 dzień – wolny od stałej pracy). 
Wielkość dań oceniona za pomocą „Albumu żywności 
i dań”, rozpracowywanego przez Instytutu Żywności 
i Żywienia w Warszawie. Przy ocenianiu zestawu żywi-
enia przeprowadzone podsumowanie i porównanie 
z poleconymi wskaźnikami racji pokarmowej oraz 
energetycznej [5-7]. Dane ilościowe zebrane w trakcie 
wywiadu żywieniowego są wprowadzane do kom-
puterowych programów żywieniowych (np. FOOD 2) 
i w ten sposób uzyskiwane są informacje o wartości 
energetycznej diety, zawartości białka (roślinnego, 
zwierzęcego), poszczególnych aminokwasów, wę-
glowodanów (prostych i złożonych), tłuszczu ogółem, 
poszczególnych kwasów tłuszczowych, witamin, 
składników mineralnych oraz wody.

Oceny jakościowej żywienia dokonuje się dla 
uzupełnienia wyników pod kątem: liczby spożytych 
posiłków, przerw miedzy posiłkami, obecności w ja-
dłospisach wybranych grup produktów i wartości 
odżywczych. Na podstawie dobranego kwestionariusza 
proponowano dosyć łatwe i szybkie stwierdzenie, czy 
jadłospis był prawidłowo skomponowany i czy tryb 
żywienia (częstość i regularność spożywania posiłków, 
występowania produktów spożywczych będących 
źródłem określonych składników odżywczych) był 
właściwy. 

Na podstawie rodzaju i częstotliwości spożywania 
określonych produktów oblicza się indeksy żywieni-
owe [8] (np. Nutrition Pattern Index). Ocenę jakości 
dobowej lub przeciętnej tygodniowej racji pokarmowej 
można np. zastosować w skali ilościowej (punkty) 
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i jakościowej (zadowalająca, miernie zadowalająca, 
niezadowalającą). 

Przy ocenianiu zestawu żywienia przeprowad-
zono podsumowanie i porównanie z poleconymi 
wskaźnikami racji pokarmowej oraz energetycznej 
[7]. Wiedza studentów na temat zasad racjonalnego 
żywienia jest ewaluowana i korygowana.

Wnioski

Studenci sportowcy mają wyższy poziom wiedzy 
żywieniowej w porównaniu z rówieśnikami z innych 
kierunków, ale jest on nadal niewystarczający. 

Dążenie do osiągania wysokich wyników w sporcie 
wymaga ostrożnego podejścia do zdrowia jednostki, 
które może być regulowane przez specjalne diety lub 
skorygowany tradycyjny sposób odżywiania. 

Sportowiec może uzyskać informację od trenera 
lub poprzez samokształcenie. Ukierunkowane badania 
lekarskie i żywieniowe także wprowadzają pewne 
elementy wiedzy o żywieniu.

Autorski program przedmiotu fakultatywnego 
„Podstawy żywienia w sporcie – nutricjologia sporto-
wa” pokazał, że jest on skuteczny w tworzeniu wiedzy 
i edukacji żywieniowej w sporcie.
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