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Introduction. A properly balanced diet is a very important part of the 
training cycle. Daily diets should contain different groups of products to 
provide all necessary nutrients.

Aim. The assessment of dietary habits in football players.

Material & Method. The study was performed in spring 2011 among 40 
football players of IV and VI league.

Results. The questionnaire concerned the eating habits (number, type, 
time of daily meals) and the frequency of consumption of selected groups 
of food products. Using the statistical package Statistica 9.0 the impact of 
sport level (the league level membership) on the preference and frequency 
of consumption of food products was analyzed. The players often ate too 
few meals throughout the day, their meals were eaten irregularly, also a too 
low intake of milk, dairy products, fruit, vegetables and wholemeal bread 
and groats was revealed. The study demonstrated a statistically significant 
effect (p<0.05) of a football league membership on the frequency of 
consumption of after-dinner snacks and raw vegetables and fruits.

Conclusions. The results of this study indicate the validity of nutritional 
education for athletes.

Key words: food frequency intake, groups of food products, sport, nutrition, 
football

Wprowadzenie. Prawidłowy sposób odżywiania się jest bardzo ważnym 
elementem cyklu treningowego. Urozmaicona dieta dostarcza wszystkich 
niezbędnych składników odżywczych.

Cel badań. Ocena zwyczajów żywieniowych sportowców trenujących 
wyczynowo piłkę nożną.

Materiał i metoda. Badania ankietowe przeprowadzono wiosną 2011 
roku, wśród 20 mężczyzn zespołu IV ligowego i 20 mężczyzn zespołu VI 
ligowego. Kwestionariusz dotyczył zwyczajów żywieniowych (liczba, rodzaj, 
pora posiłków w ciągu dnia, przerwy między posiłkami) oraz częstotliwości 
spożycia wybranych grup produktów spożywczych. Przy pomocy pakietu 
statystycznego Statistica 9.0 analizowano wpływ poziomu sportowego 
(przynależność do ligi) na preferencje oraz częstotliwość spożycia produktów 
spożywczych.

Wyniki. Zawodnicy spożywali najczęściej zbyt mało posiłków w ciągu 
dnia o niestałych porach. Wykazano także niedostateczną podaż mleka 
i produktów mlecznych, warzyw owoców oraz pieczywa razowego i kasz. 
Wykazano statystycznie istotny wpływ (p<0,05) przynależności do ligi 
na częstotliwość spożycia posiłków pokolacyjnych oraz surowych warzyw 
i owoców. 

Wnioski. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na zasadność edukacji 
żywieniowej ankietowanych sportowców.

Słowa kluczowe: częstotliwość spożycia, grupy produktów spożywczych, 
sport, żywienie, piłka nożna
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Wstęp

	 W	ostatnich	latach	obserwuje	się	znaczy	wzrost	
zainteresowania	 żywieniem	 sportowców.	 Właściwa	
dieta,	 uwzględniająca	 zwiększoną	 podaż	 energii,	
składników	regulujących	oraz	płynów,	może	istotnie	
wspomóc	efekty	treningowe	[1].	Optymalny	program	
żywieniowy	 może	 wspomóc	 proces	 generowania	
energii	podczas	wysiłku,	zwiększyć	tempo	resyntezy	
substratów	energetycznych	po	zakończeniu	wysiłku	
fizycznego,	 jak	 również	 dostarczyć	 odpowiednich	
materiałów	budulcowych	w	celu	regeneracji	uszkodzo-
nych	tkanek,	szczególnie	mięśni	szkieletowych	[2].

	 Racjonalny	sposób	żywienia	sportowców	polega	
m.in.	na	systematycznym	dostarczaniu	organizmowi	
wszystkich	 niezbędnych	 składników	 odżywczych	
w	 ilościach	 i	 proporcjach	 odpowiadających	 jego	 po-
trzebom.	 Dla	 sportowców	 charakteryzujących	 się	
dużym	zapotrzebowaniem	energetycznym	wskazane	
jest	rozdzielenie	całodziennej	racji	pokarmowej	na	5	
posiłków	w	ciągu	dnia.	Ostatni	posiłek	powinien	być	
spożyty,	 co	 najmniej	 dwie	 godziny	 przed	 snem.	 Ma	
to	duże	znaczenie	w	przeciwdziałaniu	otyłości,	miaż-
dżycy	i	 innych	przewlekłym	chorobom	[1,	2,	3,	4].	
W	prawidłowym	modelu	żywienia	posiłki	powinny	być	
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urozmaicone	i	regularnie	spożywane.	Bardzo	ważne,	
szczególnie	w	żywieniu	sportowców,	jest	utrzymanie	
równowagi	 kwasowo-zasadowej.	 Osoby	 obarczone	
dużym	wysiłkiem	fizycznym	powinny	częściej	spoży-
wać	mleko,	przetwory	mleczne	oraz	warzywa	i	owoce.	
Produkty	te	warto	szczególnie	uwzględniać	po	skoń-
czonym	treningu,	ponieważ	działają	alkalizująco	na	
ustrój	 i	 zmniejszają	 zakwaszenie	 powstałe	 podczas	
wysiłku	[2,	5].

Cel badań

	 Ocena	 zwyczajów	 żywieniowych	 sportowców	
trenujących	 wyczynowo	 piłkę	 nożną	 –	w	zależności	
od	ich	poziomu	sportowego.

Materiały i metody

	 Badania	ankietowe,	anonimowe,	przeprowadzono	
wiosną	 2011	 roku,	 wśród	 20	 mężczyzn	 zespołu	 IV	
ligowego	 i	20	mężczyzn	 zespołu	 VI	 ligowego.	 Wiek	
ankietowanych	wynosił	od	16	do	34	lat.
	 W	badaniach	wykorzystano	kwestionariusz	opra-
cowany	w	Katedrze	Żywienia	Człowieka	Uniwersytetu	
Rolniczego	w	Krakowie,	dotyczący	zwyczajów	żywie-
niowych	(liczba,	rodzaj,	pora	posiłków	w	ciągu	dnia,	
przerwy	i	pojadanie	między	posiłkami,	ilości	i	jakości	
pobieranych	 płynów)	 oraz	 częstotliwości	 spożycia	
następujących	produktów	spożywczych:	mleka	i	na-
pojów	mlecznych,	serów	twarogowych,	serów	żółtych	
i	topionych,	jaj,	mięsa,	drobiu,	ryb,	owoców,	warzyw	
surowych,	 gotowanych,	 pieczywa	 razowego	 i	 kasz,	
pieczywa	jasnego,	klusek,	makaronów	oraz	słodyczy.
	 Do	oceny	statystycznej	wyników	zastosowano	test	
c2,	przy	poziomie	istotności	p<0,05	(Statistica	9.0)	
za	pomocą,	którego	stwierdzono	czy	istnieje	istotna	
zależność	pomiędzy	poziomem	sportowym	(przyna-
leżność	 do	 ligi),	 a	 zwyczajami	 żywieniowymi	 oraz	
częstotliwością	spożycia	wybranych	grup	produktów	
spożywczych.	

Wyniki

	 Przeprowadzona	analiza	ankiet	wykazała,	że	badani	
sportowcy	 najczęściej	 spożywali	 3	 (30%	 piłkarzy	 IV	
ligowych	i	50%	VI	ligowych)	lub	4	posiłki	w	ciągu	dnia	
(odpowiednio	45%	i	30%).	Pozostali	zawodnicy	spoży-
wali	5	posiłków	dziennie	(tab.	I).	Regularnie	I	śniadania	
spożywało	70%	badanych	sportowców	w	obu	grupach.	
I	śniadania	nie	spożywało	5%	piłkarzy	IV	ligi	oraz	10%	
VI	ligi.	Pozostali	zawodnicy	spożywali	I	śniadanie	niere-
gularnie.	Z	kolei	II	śniadanie	spożywało	regularnie	60%	
piłkarzy	IV	ligi	i	30%	VI	ligi.	Aż	30%	zawodników	IV	
ligi	i	55%	VI	ligi	w	ogólne	nie	spożywało	II	śniadania.	
Pozostały	 odsetek	 sportowców	 spożywał	 II	 śniadania	
nieregularnie.	 Równy	 procentowo	 udział,	 wynoszący	
90%,	 stanowili	 piłkarze	 IV	 oraz	 VI	 ligi	 deklarujący	

regularne	spożywanie	obiadu.	Pozostali	badani	spoży-
wali	obiad,	 lecz	nieregularnie.	Podwieczorek	każdego	
dnia	spożywało	zarówno	20%	piłkarzy	IV	jak	i	VI	ligi.	
Połowa	zawodników	IV	ligi	i	65%	VI	ligi	w	ogóle	nie	spo-
żywało	podwieczorku	(tab.	I).	Prawie	wszyscy	badani	
zawodnicy	 deklarowali	 regularne	 spożywanie	 kolacji.	
Jedynie	5%	piłkarzy	VI	ligi	nie	spożywało	tego	posiłku	
wcale.	Nieregularne	spożywanie	omawianego	posiłku	
odnotowano	 wśród	 5%	 badanych	 sportowców	 w	 obu	
grupach.	Regularne	spożywanie	posiłku	pokolacyjnego	
deklarowało	10%	zawodników	IV	ligi	i	30%	VI	ligi.	Dla	
40%	 piłkarzy	 IV	 ligi	 i	 55%	 VI	 ligi	 kolacja	 stanowiła	
ostatni	posiłek	(tab.	I).	Stałą	porę	spożywania	posiłków	
deklarowało	20%	piłkarzy	w	obu	podgrupach.	Z	kolei	
aż	80%	zawodników	IV	ligi	jak	i	VI	ligi	nie	spożywało	
regularnie	posiłków.
	 Wśród	5%	piłkarzy	IV	ligi	odnotowano	najdłuższe	
(powyżej	6	h)	jak	i	najkrótsze	(poniżej	2	h)	przerwy	
między	posiłkami.	Przerwy	między	posiłkami	wyno-
szące	od	dwóch	do	czterech	godzin	deklarowało	70%	
zawodników	 IV	 ligi,	 natomiast	 4-6	 h	 przerwy	 20%	
sportowców	należących	do	tej	grupy.	Największy	odse-
tek	(60%)	badanych	piłkarzy	VI	ligi	deklarował	2-4	h	
przerwy	między	posiłkami.	Wśród	35%	zawodników	
VI	ligi	odnotowano	przerwy	4-6	h.	Pozostali	sportowcy	
spożywali	posiłki	w	odstępach	dłuższych	niż	6	h.
	 Spośród	ocenianych	sportowców	największy	pro-
centowo	udział	(80%	piłkarzy	IV	ligi	oraz	70%	VI	ligi)	
stanowili	zawodnicy,	którzy	spożywali	obiad	składa-
jący	się	z	dwóch	dań.	Obiad	składający	się	z	jednego	
dania,	był	spożywany	przez	15%	piłkarzy	IV	ligi	i	30%	
VI	ligi.	Pozostały	odsetek	sportowców	IV	ligi	spożywał	
obiad	składający	się	z	trzech	dań	(tab.	I).
	 Większość	 zawodników	 codziennie	 spożywała	
ciepły	posiłek	w	ramach	obiadu	(65%	piłkarzy	IV	ligi	
i	70%	VI	ligi).	Pięć-sześć	razy	w	tygodniu	ciepły	posiłek	
obiadowy	spożywany	był	przez	10%	sportowców	IV	ligi	
i	20%	VI	ligi.	Obiad	w	postaci	ciepłego	posiłku	3-4	razy	
w	tygodniu	deklarowało	15%	piłkarzy	IV	ligi.	
	 Ostatni	posiłek	w	ciągu	dnia	15%	piłkarzy	IV	ligi	
i	5%	VI	ligi	spożyło	dwie	lub	więcej	godzin	przed	snem.	
Największy	procentowo	udział,	wynoszący	odpowiednio	
50%	piłkarzy	IV	ligi	i	40%	VI	ligi,	stanowili	zawodnicy	
spożywający	ostatni	posiłek	1-2	h	przed	snem.	W	czasie	
równym	bądź	krótszym	niż	1	h	przed	snem	ostatni	po-
siłek	w	ciągu	dnia	spożywało	20%	zawodników	IV	ligi	
i	30%	VI	ligi.	Pozostali	sportowcy	nie	potrafili	określić	
pory	spożycia	ostatniego	posiłku	(tab.	I).
	 Analizując	częstotliwość	spożycia	mleka	i	napojów	
mlecznych	 stwierdzono,	 iż	 wyższy	 odsetek	 piłkarzy	
IV	ligi	(30%	i	35%)	niż	piłkarzy	VI	ligi	(20%	i	20%)	
deklarował	 spożycie	 omawianej	 grupy	 produktów,	
odpowiednio	 3-4	 razy	 i	 1-2	 razy	 w	 tygodniu.	 Taki	
sam	odsetek,	wynoszący	30%,	obu	grup	spożywał	te	
produkty	codziennie.	Mleko	i	napoje	mleczne	5-4	razy	
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w	tygodniu	były	spożywane	przez	5%	zawodników	IV	
ligi	i	15%	VI	ligi.	Aż	15%	piłkarzy	VI	ligi	deklarowało,	
iż	w	ogóle	nie	spożywa	mleka	i	napojów	mlecznych	
(tab.	II).	
	 Sery	 twarogowe	 1-2	 razy	 w	 tygodniu	 były	 spo-
żywane	 przez	 połowę	 sportowców	 w	 obu	 grupach.	
Spożywanie	 3-4	 razy	 w	 tygodniu	 omawianej	 grupy	
produktów	deklarowało	15%	piłkarzy	IV	ligi	 i	10%	
VI	ligi.	Ani	razu	w	tygodniu	serów	twarogowych	nie	
spożywało	 odpowiednio	 25%	 i	 40%	 zawodników.	
Najczęściej	(5-6	razy	w	tygodniu)	produkty	te	były	
spożywane	przez	piłkarzy	IV	ligi	(10%	ankietowanych	
tej	grupy)	(tab.	II).
	 Codzienne	spożywanie	serów	żółtych	i	topionych	
deklarowało	5%	piłkarzy	IV	ligi.	Spożywanie	3-4	razy	
i	 1-2	 razy	 w	 tygodniu	 omawianej	 grupy	 produktów	

odnotowano	odpowiednio	u	30%	i	25%	zawodników	
IV	ligi	oraz	u	25%	IV	i	20%	zawodników	VI	ligi.	Serów	
podpuszczkowych	 i	 topionych	 nie	 spożywało	 wcale	
35%	piłkarzy	IV	ligi	i	30%	VI	ligi.
	 Jaja	 1-2	 razy	 w	 tygodniu	 spożywane	 były	przez	
55%	piłkarzy	IV	ligi	i	65%	VI	ligi,	natomiast	3	lub	4	
razy	w	tygodniu	odpowiednio	25%	i	30%.	W	lidze	IV	
5-6	razy	w	tygodniu	jaja	spożywało	10%	sportowców,	
a	w	lidze	IV	5%.	Ani	razu	nie	uwzględniło	omawianej	
grupy	produktów	w	swojej	diecie	10%	piłkarzy	z	IV	
ligi	(tab.	II).
	 Wędliny	codziennie	spożywało	15%	zawodników	
IV	ligi	i	35%	VI	ligi.	W	IV	lidze	5-6	razy	w	tygodniu	
produkty	te	spożywało	45%	piłkarzy,	a	w	lidze	VI	25%.	
Równy	procentowo	udział,	wynoszący	35%,	stanowili	
sportowcy	IV	i	VI	ligi,	którzy	spożywali	wędliny	3-4	

Tabela I. Regularność spożywanych posiłków przez piłkarzy
Table I. Frequency of consumed food products by football players

Pytanie /Question Odpowiedź /Answer
Piłkarze IV liga

/football players, 
ligue IV (%)

Piłkarze VI liga
/football players, 

ligue VI (%)
Ilość spożywanych posiłków w ciągu dnia /Number of meals 
consumed per day

1 0 0
2 0 0
3 30 50
4 45 30
5 25 20
6 i więcej /6 and more times 0 0

Czy codziennie spożywasz I śniadanie? /Do you have breakfast 
every day?

Tak /Yes 70 70
Nie /No 5 10
Bardzo różnie /No regularity 25 20

Czy codziennie spożywasz II śniadanie? /Do you have II break-
fast every day?

Tak /Yes 60 30
Nie /No 30 55
Bardzo różnie /No regularity 10 15

Czy codziennie spożywasz obiad? /Do you have lunch every 
day?

Tak /Yes 90 90
Nie /No 0 0
Bardzo różnie /No regularity 10 10

Czy codziennie spożywasz podwieczorek? /Do you have an 
afternoon snack every day?

Tak /Yes 20 20
Nie /No 50 65
Bardzo różnie /No regularity 30 15

Czy codziennie spożywasz kolację? /Do you have dinner every 
day?

Tak /Yes 95 90
Nie /No 0 5
Bardzo różnie /No regularity 5 5

Czy spożywasz posiłek pokolacyjny?* /Do you have an after-
dinner snack every day?

Tak /Yes 10 30
Nie /No 40 55
Bardzo różnie /No regularity 50 15

Czy regularnie spożywasz posiłki /Do you eat regularly every 
day?

Tak /Yes 20 20
Nie /No 30 55
Bardzo różnie /No regularity 50 25

Jakie są przerwy między posiłkami /How long are breaks 
between meals?

Poniżej 2 h /Shorter than 2 h 5 0
Od 2 do 4 h /From 2 to 4 h 70 60
Od 4 do 6 h /From 4 to 6 h 20 35
Powyżej 6 h /More than 6 h 5 5

Podaj liczbę dań wchodzących w skład obiadu /How many 
dishes do you have for lunch

4 dania /4 dishes 0 0
3 dania /3 dishes 5 0
2 dania /2 dishes 80 70
1 danie /1 dish 15 30
Brak obiadu /I do not have lunch 0 0

Czy codziennie spożywasz ciepły posiłek na obiad? /Do you 
have hot lunch every day?

Codziennie /Every day 65 75
5-6 razy w tygodniu /5-6 times per week. 10 20
3-4 razy w tygodniu /3-4 times per week 15 0
1-2 razy w tygodniu /1-2 times per week 10 5
Ani razu w tygodniu /Never during the week 0 0

Kiedy spożywasz ostatni posiłek przed snem? /When do you 
have last meal before bedtime?

2 h i więcej /2 and more hours 15 5
1-2 h /1-2 h 40 50
Poniżej 1 h /Low then 1-2 h 20 30
Nie wiem /I do not know 25 15

różnice istotne statystycznie przy p < 0,05 /statistically significant differences at p<0.05
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Tabela II. Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych przez piłkarzy
Table II. Frequency of consumption of selected groups of food products by football players

Grupy produktów spożywczych /Food products Częstotliwość /frequency
Piłkarze IV liga

/football players, ligue IV 
(%)

Piłkarze VI liga
/football players, ligue IV 

(%)
Mleko, napoje mleczne /Milk and dairy products Codziennie /Every day 30 30

5-6 razy w tygodniu /5-6 times per week 5 15
3-4 razy w tygodniu /3-4 times per week 30 20
1-2 razy w tygodniu /1-2 times per week 35 20
Ani razu w tygodniu /Never during the week 0 15

Sery twarogowe /Cottage cheese Codziennie /Every day 0 0
5-6 razy w tygodniu /5-6 times per week 10 0
3-4 razy w tygodniu /3-4 times per week 15 10
1-2 razy w tygodniu /1-2 times per week 50 50
Ani razu w tygodniu /Never during the week 25 40

Sery żółte i topione /Cheese Codziennie /Every day 5 0
5-6 razy w tygodniu /5-6 times per week 5 5
3-4 razy w tygodniu /3-4 times per week 30 25
1-2 razy w tygodniu /1-2 times per week 25 40
Ani razu w tygodniu /Never during the week 35 30

Jaja /Eggs Codziennie /Every day 0 0
5-6 razy w tygodniu /5-6 times per week 10 5
3-4 razy w tygodniu /3-4 times per week 25 30
1-2 razy w tygodniu /1-2 times per week 55 65
Ani razu w tygodniu /Never during the week 10 0

Wędliny /Sausage and meat products Codziennie /Every day 15 35
5-6 razy w tygodniu /5-6 times per week 45 25
3-4 razy w tygodniu /3-4 times per week 35 35
1-2 razy w tygodniu /1-2 times per week 5 0
Ani razu w tygodniu /Never during the week 0 5

Boczek /Bacon Codziennie /Every day 0 0
5-6 razy w tygodniu /5-6 times per week 0 0
3-4 razy w tygodniu /3-4 times per week 0 0
1-2 razy w tygodniu /1-2 times per week 30 20
Ani razu w tygodniu /Never during the week 70 80

Mięso /Meat Codziennie /Every day 15 20
5-6 razy w tygodniu /5-6 times per week 15 25
3-4 razy w tygodniu /3-4 times per week 45 45
1-2 razy w tygodniu /1-2 times per week 20 10
Ani razu w tygodniu /Never during the week 5 0

Drób /Poultry Codziennie /Every day 5 15
5-6 razy w tygodniu /5-6 times per week 5 5
3-4 razy w tygodniu /3-4 times per week 40 30
1-2 razy w tygodniu /1-2 times per week 50 45
Ani razu w tygodniu /Never during the week 0 5

Ryby /Fish Codziennie /Every day 0 0
5-6 razy w tygodniu /5-6 times per week 0 0
3-4 razy w tygodniu /3-4 times per week 10 15
1-2 razy w tygodniu /1-2 times per week 60 65
Ani razu w tygodniu /Never during the week 30 20

Warzywa i owoce gotowane /Cooked vegetables 
and fruit

Codziennie /Every day 5 15
5-6 razy w tygodniu /5-6 times per week 10 15
3-4 razy w tygodniu /3-4 times per week 35 25
1-2 razy w tygodniu /1-2 times per week 30 40
Ani razu w tygodniu /Never during the week 20 25

Warzywa i owoce surowe* /Fresh vegetables and 
fruits

Codziennie /Every day 20 0
5-6 razy w tygodniu /5-6 times per week 10 45
3-4 razy w tygodniu /3-4 times per week 35 15
1-2 razy w tygodniu /1-2 times per week 30 30
Ani razu w tygodniu /Never during the week 5 10

Pieczywo razowe i kasze /Wholemeal bread and 
groats

Codziennie /Every day 5 5
5-6 razy w tygodniu /5-6 times per week 5 15
3-4 razy w tygodniu /3-4 times per week 15 15
1-2 razy w tygodniu /1-2 times per week 70 45
Ani razu w tygodniu /Never during the week 5 20

Pieczywo jasne, kluski, makarony /White bread, 
noodles and pasta

Codziennie /Every day 25 25
5-6 razy w tygodniu /5-6 times per week 10 25
3-4 razy w tygodniu /3-4 times per week 45 40
1-2 razy w tygodniu /1-2 times per week 15 10
Ani razu w tygodniu /Never during the week 5 0

Słodycze /Sweets Codziennie /Every day 25 35
5-6 razy w tygodniu /5-6 times per week 20 15
3-4 razy w tygodniu /3-4 times per week 20 35
1-2 razy w tygodniu /1-2 times per week 30 10
Ani razu w tygodniu /Never during the week 5 5

różnice istotne statystycznie przy p < 0,05 /statistically significant differences at p<0.05
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razy	 w	 tygodniu.	 Omawianą	 grupę	 produktów	 1-2	
razy	w	tygodniu	spożywało	5%	piłkarzy	IV	ligi.	Taki	
sam	udział	procentowy	stanowili	zawodnicy	VI	ligi,	
nie	uwzględniający	ani	razu	wędlin	w	swojej	diecie.	
Spożycie	boczku	1-2	razy	w	tygodniu	deklarowało	30%	
zawodników	IV	ligi	oraz	20%	VI	ligi.	Pozostali	spor-
towcy	ani	razu	w	tygodniu	nie	spożyli	tego	produktu	
(tab.	II).	Mięso	codziennie	spożywało	15%	piłkarzy	
IV	ligi	i	20%	VI	ligi.	W	lidze	IV	5-6	razy	w	tygodniu	
produkty	te	spożywało	15%	zawodników,	a	w	lidze	VI	
25%.	 W	 obu	 badanych	 grupach	 równy	 procentowy	
udział,	wynoszący	45%,	stanowili	sportowcy	spożywa-
jący	mięso	3-4	razy	w	tygodniu.	Spożycie	omawianej	
grupy	 produktów	 1-2	 razy	 w	 tygodniu	 deklarowało	
20%	piłkarzy	IV	ligi	i	10%	VI	ligi.	Pozostali	zawodnicy	
VI	ligi	w	ogóle	nie	spożywali	mięsa	(tab.	II).
	 Spożycie	 drobiu	 codziennie	 deklarowało	 5%	
sportowców	IV	ligi	oraz	15%	VI	 ligi.	Pięć	 lub	sześć	
razy	w	tygodniu	produkty	te	spożywało	5%	piłkarzy	
w	obu	grupach.	Drób	3-4	razy	w	tygodniu	spożywało	
40%	zawodników	IV	ligi	i	30%	VI	ligi.	Około	połowa	
piłkarzy	obydwu	lig	deklarowała	spożycie	omawianej	
grupy	produktów	1-2	razy	w	tygodniu.	Pozostały	odse-
tek	badanych	sportowców	VI	ligi	ani	razu	w	tygodniu	
nie	spożywał	drobiu	(tab.	II).
	 W	lidze	IV	3-4	razy	w	tygodniu	ryby	spożywało	
10%	piłkarzy,	a	w	lidze	VI	15%.	Jeden	lub	dwa	razy	
w	 tygodniu	 spożycie	 omawianej	 grupy	 produktów	
deklarowało	60%	zawodników	IV	ligi	i	65%	VI	ligi.	Po-
zostały	odsetek	ankietowanych	sportowców	w	ogólne	
nie	uwzględnił	w	swojej	diecie	ryb	(tab.	II).
	 Warzywa	i	owoce	gotowane	codziennie	spożywało	
5%	piłkarzy	IV	ligi	i	15%	VI	ligi.	W	lidze	IV	5-6	razy	
w	tygodniu	produkty	te	spożywało	10%	zawodników	
IV	ligi	i	15%	VI	ligi.	Trzy	lub	cztery	razy	w	tygodniu	
spożycie	 omawianej	 grupy	 produktów	 deklarowało	
odpowiednio	35	i	25%	zawodników.	Spożycie	warzyw	
i	owoców	gotowanych	1-2	razy	w	tygodniu	deklaro-
wało	 30%	 piłkarzy	 IV	 ligi	 i	 40%	 VI	 ligi.	 Pozostały	
odsetek	zawodników	ani	razu	w	tygodniu	nie	spożywał	
omawianej	grupy	produktów	(tab.	II).
	 Codziennie	warzywa	i	owoce	surowe	spożywane	
były	 przez	 20%	 sportowców	 IV	 ligi.	 Pięć	 lub	 sześć	
razy	w	tygodniu	produkty	te	spożywało	10%	piłkarzy	
IV	ligi	i	45%	VI	ligi,	a	3-4	razy	w	tygodniu	35	i	15%	
sportowców.	W	lidze	IV	oraz	VI	1-2	razy	w	tygodniu	
warzywa	i	owoce	surowe	spożywało	30%	sportowców	
(tab.	II).
	 Spożycie	 pieczywa	 razowego	 i	 kasz	 codziennie	
deklarowało	 5%	 zawodników	 obu	 grup.	 Pięć	 lub	
sześć	 razy	 w	 tygodniu	 produkty	 te	 spożywane	 były	
przez	5%	sportowców	IV	ligi	i	15%	VI	ligi,	z	kolei	3-4	
razy	 w	 tygodniu	 15%	 piłkarzy	 w	 obu	 podgrupach.	
Największy	 odsetek	 piłkarzy	 IV	 ligi	 (70%)	 oraz	 VI	
ligi	(45%)	deklarował	spożycie	omawianej	grupy	pro-

duktów	1-2	razy	w	tygodniu.	Pozostali	zawodnicy	ani	
razu	w	tygodniu	nie	spożyli	pieczywa	razowego	i	kasz	
(tab.	II).
	 Jednakowy	 odsetek	 ankietowanych	 sportowców	
wynoszący	 25%,	 w	 obu	 badanych	 podgrupach,	 co-
dziennie	spożywał	jasne	pieczywo,	kluski	i	makarony.	
Pięć	lub	sześć	razy	w	tygodniu	produkty	te	spożywało	
10%	piłkarzy	IV	ligi	i	25%	VI	ligi.	Spożycie	omawianej	
grupy	produktów	3-4	oraz	1-2	razy	w	tygodniu	w	obu	
badanych	podgrupach	było	zbliżone	(wynosiło	odpo-
wiednio	45%	w	przypadku	zawodników	IV	ligi	i	40%	
VI	ligi	oraz	15%	zawodników	IV	ligi	i	10%	VI	ligi).	
Pozostały	odsetek	sportowców	w	ogólne	nie	uwzględ-
nił	 pieczywa	 jasnego,	 klusek	 i	 makaronów	 w	swojej	
diecie	(tab.	II).
	 Codziennie	słodycze	spożywane	były	przez	25%	
piłkarzy	 IV	 ligi	 i	 35%	 VI	 ligi.	 W	 lidze	 IV	 5-6	 razy	
w	tygodniu	produkty	te	spożywało	20%	zawodników	
IV	 ligi	oraz	15%	VI	 ligi.	Trzy	 lub	cztery	razy	w	ty-
godniu	słodycze	spożywało	20%	sportowców	IV	ligi	
i	35%	VI	ligi.	Spożycie	omawianej	grupy	produktów	
1-2	razy	w	tygodniu	deklarowało	30%	piłkarzy	IV	ligi	
oraz	10%	VI	ligi.	Pozostały	odsetek	zawodników	ani	
razu	w	tygodniu	nie	spożywał	słodyczy	(tab.	II).
	 Przeprowadzona	 analiza	 statystyczna	 wykazała	
istotny	(p<0,05)	wpływ	poziomu	sportowego	(przy-
należność	do	ligi)	na	częstotliwość	spożywania	posił-
ków	pokolacyjnych	oraz	surowych	warzyw	i	owoców.	
Badania	wykazały,	że	piłkarze	IV	ligi	częściej	spoży-
wali	posiłki	pokolacyjne	oraz	surowe	warzywa	i	owoce	
(tab.	I	i	II).

Dyskusja

	 Na	podstawie	przeprowadzonych	badań	stwier-
dzono,	 że	 osoby	 trenujące	 wyczynowo	 piłkę	 nożną	
popełniają	wiele	błędów	żywieniowych.	Do	najczęś-
ciej	popełnianych	błędów	należały:	zbyt	mała	liczba	
posiłków,	nieregularność	ich	spożywania,	a	także	zbyt	
małe	spożycie	mleka	i	produktów	mlecznych,	warzyw	
i	owoców	gotowanych	oraz	surowych,	pieczywa	razo-
wego	i	kasz.
	 W	 dostępnej	 literaturze	 znajduje	 się	 niewiele	
informacji	 dotyczących	 sposobu	 żywienia	 piłkarzy,	
dlatego	 też	 uzyskane	 wyniki	 zostały	 porównane	
z	wynikami	badań	przeprowadzonymi	również	wśród	
innych	grup	sportowców.
	 Na	podstawie	uzyskanych	w	niniejszej	pracy	wyni-
ków	stwierdzono	m.in.	zbyt	małą	liczbę	posiłków	oraz	
nieregularność	ich	spożywania	w	ciągu	dnia,	co	może	
powodować	 obniżenie	 efektywności	 treningu	 [1].	
Najczęściej	spożywane	były	3	posiłki,	tj.	I	śniadanie,	
obiad	i	kolacja.	Bardzo	mało	mężczyzn	deklarowało	
spożywanie	5	posiłków.	Podobne	wyniki	wśród	spor-
towców	uzyskali	inni	autorzy	[1,	2,	5,	6,	7,	8,].
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	 Gorący	posiłek	był	 spożywany	regularnie	przez	
większość	piłkarzy.	Podobne	spożycie	zaobserwowano	
w	grupie	młodzieży	uprawiającej	sport	[4].
	 W	niniejszej	pracy	wykazano,	że	mężczyźni	tre-
nujący	piłkę	nożną	spożywali	mleko	i	jego	przetwory	
zbyt	 rzadko.	 Produkty	 te	 powinny	 być	 spożywane	
codziennie,	ponieważ	są	doskonałym	źródłem	pełno-
wartościowego	białka	oraz	składników	mineralnych,	
głównie	 łatwo	przyswajalnego	wapnia.	Frączek	[5],	
analizując	 częstotliwość	 spożycia	 omawianej	 gru-
py	 produktów	 przez	 kobiety	 wyczynowo	 trenujące	
siatkówkę	 i	koszykówkę	stwierdziła,	że	produkty	te	
również	mają	zbyt	mały	udział	w	ich	diecie.	Jedynie	
połowa	 ankietowanych	 codziennie	 lub	 kilka	 razy	
dziennie	konsumowała	produkty	mleczne.	Mędrela-
Kuder	[4],	przeprowadzając	badania	w	grupie	mło-
dzieży	uprawiającej	sport,	zaobserwowała	analogiczną	
tendencję,	gdyż	produkty	te	były	spożywane	jedynie	
sporadycznie.	 Mleko	 i	 jego	 przetwory	 były	 również	
zbyt	 rzadko	 spożywane	 przez	 młodzież	 ze	 Szkoły	
Mistrzostwa	 Sportowego	 w	 Krakowie	 [1].	 Podobne	
preferencje	 odnotowali	 Nowacka	 i	 wsp.	 [9]	 wśród	
kajakarzy	i	strzelców.	Gacek	i	Fiedor	[8],	dokonując	
jakościowej	 i	 ilościowej	 oceny	 zbiorowego	 żywienia	
młodzieży	 na	 letnim	 obozie	 sportowym,	 stwierdzili	
wyższą	częstotliwość	spożycia	omawianej	grupy	pro-
duktów.	Więcej	mleka	spożywali	 także	 triathloniści	
[10],	studenci	uczelni	sportowej	[11]	oraz	lekkoat-
leci	[2].	
	 Z	przedstawionych	badań	wynika,	że	ankietowani	
piłkarze	w	większości	deklarowali	mały	udział	jaj	w	ich	
diecie.	Podobne	wyniki	odnotowano	w	drużynie	wy-
soko	kwalifikowanych	hiszpańskich	piłkarzy	nożnych	
[12]	oraz	w	grupie	kajakarzy	i	strzelców	[9].	Zbliżoną,	
do	otrzymanej	w	niniejszej	pracy,	częstotliwość	spo-
życia	jaj	wśród	młodzieży	uczącej	się	w	Warszawskiej	
Szkole	Mistrzostwa	Sportowego	wykazali	także	Szcze-
pańska	i	wsp.	[8].
	 Na	podstawie	uzyskanych	wyników	stwierdzono,	
zgodną	 z	 zaleceniami	 żywieniowymi	 częstotliwość	
spożywania	 mięsa,	 wędlin,	 podrobów	 oraz	 drobiu,	
przez	ocenianych	w	niniejszej	pracy	piłkarzy.	Wyniki	
te	potwierdzają	badania	innych	autorów.	Analogiczne	
spożycie	tych	produktów	zaobserwowano	wśród	mło-
dzieży	ze	Szkoły	Mistrzostwa	Sportowego	w	Krakowie	
oraz	młodzieży	studiującej	w	AWF	w	Krakowie	[1,	7].	
Ponadto	w	badaniach	przeprowadzonych	w	grupach	
hiszpańskich	 piłkarzy	 nożnych	 [12],	 greckich	 pły-
waków	 [13]	 oraz	 wśród	 strzelców	 i	 kajakarzy	 [9],	
zaobserwowano	podobne	spożycie	omawianej	grupy	
produktów.	
	 Zgodnie	z	zaleceniami,	ryby	były	spożywane	przez	
większość	ankietowanych	piłkarzy	1-2	razy	w	tygo-
dniu.	Produkty	te	są	źródłem	korzystnie	wpływających	
na	 organizm	 nienasyconych	 kwasów	 tłuszczowych,	

witamin	 A	 i	 D	 oraz	 znacznych	 ilości	 składników	
mineralnych.	 W	 przeprowadzonych	 wcześniej	 ba-
daniach	odnotowano	jednak	zbyt	małą	częstotliwość	
spożywania	tych	produktów.	Ryby	rzadko	spożywali	
hiszpańscy	piłkarze	nożni	[9]	oraz	małopolscy	kaja-
karze	i	strzelcy	[9].	Młodzież	ze	Szkoły	Mistrzostwa	
Sportowego,	jak	i	młodzież	studiująca	w	AWF	w	Krako-
wie	[1,	7],	również	spożywała	te	produkty	zbyt	rzadko.	
Badania	przeprowadzone	przez	Żbikowskiego	i	wsp.	
[2]	oraz	Frączek	[5]	także	nie	potwierdzają	otrzyma-
nych	w	niniejszej	pracy	wyników,	gdyż	spożycie	ryb	
przez	 lekkoatletów	 oraz	 koszykarki	 i	 siatkarki	 było	
niezadawalające.
	 Z	wyników	otrzymanych	w	niniejszej	pracy	moż-
na	wnioskować,	iż	ankietowani	piłkarze	zbyt	rzadko	
spożywali	świeże	oraz	gotowane	warzywa	i	owoce.	Fakt	
ten	jest	niepokojący,	ponieważ	produkty	te	są	bardzo	
dobrym	źródłem	składników	mineralnych,	które	od-
działują	 alkalizująco	 na	 płyny	 ustrojowe,	 a	ponadto	
zawierają	 witaminy	 i	 błonnik.	 Nowacka	 i	 wsp.	 [9]	
stwierdziła,	 że	 spożycie	 warzyw	 i	 owoców	 w	 grupie	
strzelców	 i	 kajakarzy	 również	 było	 niedostateczne,	
gdyż	osoby	te	spożywały	je	najczęściej	1-2	razy	w	tygo-
dniu.	Porównywalne,	do	przedstawionych	w	niniejszej	
pracy,	wyniki	uzyskali	także	Komosińska	i	wsp.	[14],	
w	badaniach	z	udziałem	młodzieży	szkolnej	w	Polsce	
w	latach	1990-1998,	Gacek	i	Fiedor	[15],	wśród	mło-
dzieży	 na	 wakacyjnym	 obozie	 sportowym.	 Podobne	
preferencje	odnotowali	także	Iglesias-Gutierreaz	i	wsp.	
[12].	Spożywanie	warzyw	oraz	owoców	przez	koszy-
karki	i	siatkarki	[5],	jak	również	przez	zawodników	
trenujących	wyczynowo	pływactwo	i	piłkę	wodną	[4]	
nie	 jest	 także	 zjawiskiem	 częstym.	 Stefańska	 i	 wsp.	
[11]	w	badaniach	przeprowadzonych	wśród	studen-
tów	uczelni	sportowej	wykazali	także	zbyt	małą	podaż	
tych	produktów.	Stwierdzono,	że	spożycie	surowych	
i	 przetworzonych	 warzyw,	 a	 także	 owoców	 wśród	
triathlonistów	[10]	oraz	studentek	z	letniego	obozu	
sportowego	AWF	w	Krakowie	[16]	było	większe	niż	
u	ocenianych	w	niniejszej	pracy	zawodników.	Chalcarz	
i	wsp.	[3],	przeprowadzając	badania	z	udziałem	pił-
karzy	nożnych,	dotyczące	ilości	spożywanych	warzyw	
i	owoców,	będących	źródłem	witamin	A	i	E	wykazali,	
że	wielkopolscy	piłkarze	nożni	spożywali	więcej	pro-
duktów	obfitujących	w	witaminę	A	oraz	stosunkowo	
mało	w	witaminę	E,	w	porównaniu	ze	spożyciem	tych	
produktów	przez	piłkarzy	z	innych	krajów.
	 Oceniani	w	niniejszej	pracy	piłkarze	zespołu	IV	
i	 VI	 ligowego	 nieczęsto	 spożywali	 pieczywo	 razowe	
i	kasze.	 Niedostateczne	 pobieranie	 tych	 produktów	
ma	wpływ	na	zbyt	małą	podaż	węglowodanów	złożo-
nych,	stanowiących	główne	źródło	energii,	witamin	
z	 grupy	 B	 oraz	 włókna	 pokarmowego.	 Wyniki	 te	 są	
potwierdzeniem	przeprowadzonych	wcześniej	badań	
z	udziałem:	 strzelców	 i	 kajakarzy	 [9],	 lekkoatletów	
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[2],	młodzieży	uprawiającej	sport	w	Szkole	Mistrzo-
stwa	Sportowego	w	Krakowie	[1],	siatkarek	i	koszy-
karek	[5]	oraz	studentek	z	obozu	sportowego	[16].
	 Mężczyźni,	 wśród	 których	 przeprowadzone	
było	badanie	ankietowe,	3-4	razy	w	tygodniu	lub	też	
codziennie	spożywali	pieczywo	jasne,	kluski	i	maka-
rony	oraz	słodycze.	Podobne	zachowania	stwierdzono	
także	 w	 grupie	 wysokokwalifikowanych	 piłkarzy	
nożnych	 [12],	 kajakarzy	 i	 strzelców	 [9]	 oraz	 mło-
dzieży	 uprawiającej	 sport	 w	 SMS	 w	 Krakowie	 [1].	
Nadmiar	 spożywanych	 słodyczy	 jest	 nieprawidłowy	
z	zaleceniami	specjalistów	żywienia,	aczkolwiek	ich	
konsumpcja	w	przypadku	osób	uprawiających	sport	
może	 zapewnić	 dostarczenie	 organizmowi	 większej	
ilości	energii,	niezbędnej	w	warunkach	wzmożonego	
wysiłku	fizycznego	[9].

Podsumowanie wyników badań i wnioski
1.	 Zawodnicy	 uprawiający	 piłkę	 nożną	 spożywali	

najczęściej	zbyt	mała	liczbę	posiłków	w	ciągu	dnia,	
ponadto	ich	posiłki	były	spożywane	nieregularnie.	
Wykazano	 także	 zbyt	 małą	 podaż	 mleka	 i	 pro-
duktów	mlecznych,	warzyw	i	owoców,	pieczywa	
razowego	i	kasz.	

2.	 Wykazano	statystycznie	istotny	wpływ	(p<0,05)	
poziomu	sportowego	(przynależność	do	ligi)	na	
częstotliwość	 spożycia	 posiłków	 pokolacyjnych	
oraz	surowych	warzyw	i	owoców.	Piłkarze	IV	ligi	
częściej	spożywali	posiłki	pokolacyjne	oraz	surowe	
warzywa	i	owoce.

3.	 Stwierdzone	 nieprawidłowości	 w	 zwyczajach	
żywieniowych	ankietowanej	grupy	piłkarzy	noż-
nych,	 wskazujące	 na	 konieczność	 prowadzenia	
edukacji	żywieniowej,	mogą	wynikać	z	niedosta-
tecznego	poziomu	wiedzy	w	zakresie	racjonalnego	
żywienia	bądź	braku	reżimu	żywieniowego.
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