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WSTĘP 
 Dieta dzieci i młodzieży szkolnej powinna dostarczać odpowiedniej ilości energii oraz wszystkich niezbędnych składników odżywczych, 

uwzględniając zarówno płeć, wiek, jak i aktywność fizyczną. Tylko odpowiednio zbilansowana dieta, dostarczająca optymalną ilość składników 

odżywczych, jest w stanie zapewnić prawidłowy rozwój młodego organizmu i zredukować ryzyko powstania chorób dietozależnych w wieku dojrzałym.  

CEL PRACY 

 Ocena ilościowa sposobu żywienia dzieci w wieku 10-12 lat w aspekcie zawartości składników mineralnych oraz porównanie 

uzyskanych wyników z badaniami przeprowadzonymi 5 lat wcześniej wśród dzieci w tym samym wieku i uczęszczających do tej samej szkoły. Szkoła 

ta została wybrana ze względu na realizowany przez nią program racjonalnego żywienia. 

MATERIAŁY I METODY 

 Badaniami objęto grupę losowo wybranych uczniów SP 314 w Warszawie, w wieku 10-12 lat na przełomie 2013/2014 r. (73 osoby,  

w tym: 26. chłopców i 47 dziewcząt). Analogiczne badania przeprowadzono w tej samej szkole na podobnej populacji dzieci na przełomie 2007/2008 r. 

(93 osoby, w tym: 36. chłopców i 56. dziewcząt).  

 Wykorzystano metodę wywiadu o spożyciu z ostatnich 24. godz. poprzedzających badanie. Wywiady zbierano trzykrotnie (2 dni  

w ciągu tygodnia, 1 dzień w trakcie dni wolnych od szkoły), korzystając z albumu fotografii produktów i potraw o zróżnicowanej wielkości porcji 

opracowanego przez IŻŻ, w okresie od listopada 2012 roku do kwietnia 2013 roku (oraz od listopada 2007 r. do stycznia 2008 r.).  

 Uzyskane wyniki porównano z dziennymi normami dla poszczególnych składników mineralnych w zależności od ustalonych norm na 

poziomie zalecanego spożycia (RDA) lub wystarczającego spożycia (AI), z uwzględnieniem odpowiednich grup wiekowych i płci (program Dieta 4.0). 

http://www.google.pl/url?url=http://abcpracownika.pl/poradniki/skladniki-odzywcze/mineraly/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0o7XU4aWM4WAPe2zgJgP&ved=0CDkQ9QEwEjiMAQ&usg=AFQjCNFQB4CTDUqKhaN16BnP9LcmXK1Jkw


WYNIKI 

 Najniższy procent realizacji normy stwierdzono w stosunku do wapnia (46%) i potasu (58%). Podobne wyniki 

otrzymano w badaniu przeprowadzonym przed pięcioma laty (odpowiednio dla wapnia 43%, a dla potasu 56%). Uwagę zwraca niski 

procent realizacji normy dla żelaza, zwłaszcza u dziewcząt (73%), choć w odniesieniu do poprzednich badań (2007-2008) nastąpił 

wzrost jego spożycia z 55% do 78%. Spożycie fosforu oraz w niewielkim stopniu magnezu i cynku również było poniżej zalecanej 

normy. Analiza spożycia sodu przez badaną grupę dzieci wykazała znaczne przekroczenie normy (247% realizacji normy) i wyraźną 

tendencję wzrostową, przy czym większy wzrost odnotowano w grupie chłopców (266%). Przeprowadzona analiza nie wykazała 

zależności procentu realizacji normy na składniki mineralne od ilości osób w gospodarstwie domowym. 

Składniki 

mineralne 
Jednostki 

Dziewczęta n=47 Chłopcy n=26 Łącznie 

średnia SD 
% realizacji 

normy 
średnia SD 

% realizacji 

normy 
średnia SD 

% realizacji 

normy 

Potas mg 2316 580 56 2506 767 61 2384 654 58 

Wapń mg 572 171 44 636 220 49 595 191 46 

Fosfor mg 985 226 79 1097 284 88 1026 252 82 

Magnez mg 223 52 93 240 67 100 229 58 95 

Żelazo mg 8,33 2,81 73 8,84 2,74 88 8,51 2,78 78 

Cynk mg 7,68 2,00 96 8,14 2,47 102 7,85 2,17 98 

Miedź mg 0,87 0,27 125 0,9 0,28 130 0,89 0,27 127 

Sód mg 3079 820 237 3453 966 266 3212 887 247 

Tabela I. Zawartość wybranych składników mineralnych w średnich racjach pokarmowych – podział ze względu na płeć. 



Skł. min. Jednostki 

Wartości średnie 

Dziewczęta  Chłopcy Łącznie 

 2007-2008  2012-2013 2007-2008 2012-2013 2007-2008 2012-2013 

Potas mg 2284 2316 2395 2506 2327 2384 

Wapń mg 586 572 532 636 565 595 

Fosfor mg 900 985 939 1097 909 1026 

Magnez mg 211 223 207 240 209 229 

Żelazo mg 6,9 8,33 7,5 8,84 7,1 8,51 

Cynk mg 6,6 7,68 7,7 8,14 7,0 7,85 

Miedź mg 0,8 0,87 0,8 0,9 0,8 0,89 

Sód mg 2510 3079 2844 3453 2641 3212 

WNIOSKI 
 

1. Stwierdzono brak wypełnienia poziomu bezpiecznego spożycia na wapń, potas, żelazo i fosfor. 

2. W przeciągu ostatnich 5. lat zwiększyło się spożycie sodu przez badaną grupę dzieci oraz nadal 

odnotowuje się zbyt niskie spożycie wapnia i żelaza.  

Tabela II. Porównanie zawartości poszczególnych składników mineralnych w dietach dzieci w latach 2007/2008 

i 2012/2013 (podział ze względu na płeć). 


