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Ocena pobrania wybranych witamin z całodziennymi racjami 
pokarmowymi przez dzieci w wieku szkolnym 10-12 lat 
z regionu Małopolski
Assessment of selected vitamin intake with daily diets by school children (aged 10-12 years) 
from the Malopolska Region
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Aim. To assess the intake of selected vitamins, e.g. A, E, D, C, B1, B2, PP, B6, 
B12 and folic acid with daily diets by school children (aged 10-12 years). 

Material. Randomly selected primary schools, located in the Malopolska 
region. 

Results & conclusions. The population of girls and boys fully met the 
requirements for vitamin C and folic acid (only boys). The intake of vitamins 
A and B12 resulted in exceeding the recommended dietary allowances. The 
intake of niacin, thiamin, riboflavin, pyridoxine, vitamins E and D did not 
meet the requirements. There were no statistically significant differences 
in the percentage level of meeting the recommended dietary intakes of 
vitamins, depending on the analyzed random factors (season, gender, 
school localization).
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Cel badań. Ocena pobrania wybranych witamin: A, E, D, C, B1, B2, PP, B6, 
B12 oraz kwasu foliowego z całodziennymi racjami pokarmowymi przez 
dzieci w wieku 10–12 lat.

Materiał. Uczniowie z losowo wybranych szkół podstawowych 
zlokalizowanych w regionie Małopolski.

Wyniki i wnioski. Badana populacja dziewcząt i chłopców wykazała pełne 
pokrycie zapotrzebowania na witaminę C i kwas foliowy (w przypadku 
chłopców). Spożycie witamin A oraz B12 skutkowało przekroczeniem normy 
bezpiecznego spożycia, natomiast pobranie niacyny, tiaminy, ryboflawiny, 
pirydoksyny oraz witamin E i D było zbyt niskie. Istotnych statystycznie 
różnic w poziomie realizacji normy spożycia witamin w zależności od 
analizowanych czynników losowych (pora roku, płeć, lokalizacja szkoły) na 
ogół nie stwierdzano.
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Wstęp

	 Dzieci	i	młodzież	stanowią	populację	szczególnie	
wrażliwą	na	wszelkie	nieprawidłowości	żywieniowe.	
Okres	intensywnego	wzrostu	i	rozwoju	psychofizycz-
nego,	wysiłek	umysłowy,	aktywność	fizyczna,	związana	
z	uprawianiem	sportu,	są	czynnikami	zwiększającymi	
zapotrzebowanie	na	energię	i	składniki	pokarmowe.	
Niedostosowany	do	potrzeb	organizmu	sposób	odży-
wiania	może	prowadzić	do	zaburzeń	rozwoju	i	stanu	
zdrowia.	Ponadto	prawidłowy	stan	odżywienia	dzieci	
i	młodzieży	jest	jednym	z	istotnych	czynników	deter-
minujących	ich	zdrowie	w	wieku	dojrzałym.	Sposób	
żywienia	dzieci	i	młodzieży	w	dużym	stopniu	zależy	
także	od	środowiska	rodzinnego.	Drugim,	poza	rodzi-
ną,	środowiskiem	wychowawczym,	w	którym	kształ-

towane	są	zachowania	żywieniowe	dzieci	i	młodzieży,	
jest	szkoła	[1].	Udowodniono	również	wpływ	czyn-
ników	ekonomicznych	na	sposób	żywienia,	jak	cho-
ciażby	warunki	materialne	[2].	Wykazano	bowiem,	
że	niedobory	składników	odżywczych	w	przeciętnej	
racji	pokarmowej	mogą	wynikać	z	niskich	dochodów	
przypadających	na	rodzinę	[3].	
	 Liczne	badania	sposobu	żywienia	dzieci	i	młodzie-
ży	 potwierdzają	 niezadowalającą	 częstotliwość	 spo-
życia	mleka,	warzyw	i	pieczywa	z	pełnego	przemiału,	
natomiast	nadmierną	tłuszczów,	cukru,	słodyczy	i	soli.	
Skutkiem	niewystarczającej	podaży	tych	produktów	
z	codzienną	dietą	są	niedobory	ważnych	składników	
odżywczych,	tj.:	pełnowartościowego	białka,	witamin,	
składników	mineralnych	oraz	błonnika	[1,	4-7].	
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Cel pracy

	 Ocena	pobrania	wybranych	witamin:	A,	E,	D,	C,	
B1,	B2,	PP,	B6,	B12	oraz	kwasu	foliowego	z	całodzien-
nymi	 racjami	 pokarmowymi	 przez	 dzieci	 w	 wieku	
10-12	lat,	z	losowo	wybranych	szkół	podstawowych	
zlokalizowanych	w	regionie	Małopolski,	w	zależności	
od	 płci,	 pory	 roku	 oraz	 lokalizacji	 szkoły	 (wielko-	
i	małomiejskiej).

Materiał i metodyka

	 	Badania	przeprowadzono	wiosną	i	jesienią	2006	
roku,	w	dwóch	 losowo	wybranych	szkołach	podsta-
wowych	na	terenie	aglomeracji	małopolskiej,	zloka-
lizowanych	w	dużym	i	małym	mieście	(odpowiednio	
w	Krakowie	i	Skawinie).	Grupę	badanych	stanowiło	
175	uczniów	w	wieku	10-12	lat,	w	tym	95	dziewcząt	
(54,3%)	oraz	80	chłopców	(45,7%).	
	 Do	krakowskiej	szkoły	podstawowej	uczęszczało	
73	uczniów,	wśród	których	52,7%	stanowiły	dziewczę-
ta,	natomiast	do	placówki	zlokalizowanej	w	Skawinie	
102	uczniów,	w	tym	55,4%	dziewcząt.	
	 Na	 przeprowadzenie	 badań	 uzyskano	 pisemną	
zgodę	 Kuratorium	 Oświaty,	 dyrekcji	 szkół	 oraz	 in-
dywidualną	 zgodę	 opiekunów	 każdego	 z	 badanych	
uczniów.	 Uczestnikom	 badań	 przypisano	określony	
kod,	 umożliwiający	 anonimowe	 przeprowadzenie	
badania.	Dzieci	uczestniczące	w	badaniach	nie	brały	
wcześniej	udziału	w	żadnych	szkoleniach	czy	warszta-
tach	żywieniowych.	
	 Ocenę	sposobu	żywienia	przeprowadzono	metodą	
wywiadu	żywieniowego	z	ostatnich	24	godzin	poprze-
dzających	badanie,	przez	cztery	wybrane	dni	tygodnia,	
tj.:	we	wtorek,	czwartek,	piątek	oraz	niedzielę.	Przed	
przystąpieniem	do	badań	przeprowadzono	szkolenie	
badanej	populacji	w	zakresie	umiejętności	udzielania	
szczegółowych	 i	 rzetelnych	 odpowiedzi	 na	 pytania	
objęte	 wywiadem	 żywieniowym.	 Zebrane	 wywiady	
żywieniowe	były	weryfikowane	przez	rodziców	bądź	
opiekunów,	którzy	przygotowywali	ocenianym	dzie-
ciom	wszystkie	posiłki.	Łącznie	zgromadzono	około	
1400	 wywiadów	 żywieniowych.	 Do	 określenia	 pra-
widłowych	 wielkości	 spożytych	 porcji	 zastosowano	
„Album	 fotografii	 produktów	 i	 potraw”	 Instytutu	
Żywności	i	Żywienia	[8].
	 Zawartość	następujących	witamin:	A,	E,	D,	C,	B1,	
B2,	PP,	B6,	B12	 i	kwasu	foliowego,	spożywanych	przez	
respondentów	z	racjami	pokarmowymi	oraz	realizację	
norm	oszacowano	przy	użyciu	programu	komputero-
wego	„Dieta	2.0”	(Instytut	Żywności	i	Żywienia,	War-
szawa).	Program	uwzględnia	straty	witamin	powstałe	
w	 czasie	 obróbki	 technologiczno-kulinarnej.	 Baza	
programu	zawiera	również	dane	dotyczące	zawartości	
składników	mineralnych	oraz	witamin	w	farmakolo-
gicznych	preparatach,	na	podstawie	lekospisów.

	 W	celu	opracowania	stopnia	pokrycia	zapotrze-
bowania	 na	 poszczególne	 składniki	 wykorzystano	
„Normy	żywienia	człowieka.	Fizjologiczne	podstawy”	
[9].	Wartości	norm	odczytywano,	biorąc	pod	uwagę:	
wiek,	masę	ciała	i	płeć.	Założono,	że	badaną	populację	
charakteryzowała	umiarkowana	aktywność	fizyczna.	
Za	dopuszczalne	przyjęto	odchylenie	od	normy	wy-
noszące	±10%.
	 Na	 podstawie	 danych	 uzyskanych	 w	 programie	
Dieta	2.0	obliczono	średni	procent	realizacji	normy	
na	 poszczególne	 składniki	 oraz	 procentowy	 udział	
populacji	 w	 stopniu	 pokrycia	 normy,	 wynoszący	
90-110%,	 66,7-89,9%,	 powyżej	 110%	 oraz	 poniżej	
66,7%.	Obliczono	również	minimalne	oraz	maksymal-
ne	wartości	spożycia,	odchylenie	standardowe	(SD)	
i	współczynnik	zmienności	(CV).
	 W	 celu	 stwierdzenia,	 czy	 istnieją	 statystycznie	
istotne	 różnice	 w	 procentowym	 pokryciu	 norm	 na	
witaminy,	zastosowano	analizę	wariancji	jednoczyn-
nikową	(p≤0,05),	w	której	czynnikami	niezależnymi	
były:	sezon	(jesień,	wiosna),	lokalizacja	szkoły	(Kra-
ków,	Skawina),	płeć	dziecka	(chłopcy,	dziewczynki).	
Dane	uzyskane	w	niniejszych	badaniach	analizowano	
za	pomocą	programu	Statistica	7.1.	(Stat	Soft,	Inc.,	
Tulsa,	Oklahoma	USA).

Wyniki i dyskusja

	 Spożycie	 witamin	 z	 całodziennymi	 racjami	 po-
karmowymi	przez	badaną	populację	dzieci	szkolnych	
w	wieku	10-12	lat	przedstawiono	w	tabelach	I	oraz	
II.	Pobranie	tych	składników	odnoszono	do	wartości	
norm	na	poziomie	bezpiecznego	poziomu	spożycia.	
Wyjątek	stanowił	kwas	foliowy,	którego	pobranie	po-
równano	z	normą	na	poziomie	zalecanego	spożycia.
	 Procentowy	udział	badanych	chłopców	i	dziew-
cząt	w	określonych	zakresach	stopnia	realizacji	normy	
na	omawiane	składniki	przedstawiono	w	tabeli	III.
	 Wiosną	 i	 jesienią	 średnie	 dzienne	 pobranie	 wi-
taminy	C	z	racjami	pokarmowymi	przez	dziewczęta	
stanowiło	113,0	i	95,4%	realizacji	normy	(tab.	I).
	 Chłopcy	w	okresie	wiosennym	i	jesiennym	pobie-
rali	z	całodzienną	dietą	witaminę	C,	realizując	normę	
w	117,0	i	109,0%	(tab.	II).
	 Pełną	 realizację	 normy	 bezpiecznego	 spożycia	
witaminy	C	stwierdzono	w	przypadku	6%	dziewcząt	
i	chłopców	wiosną	oraz	odpowiednio	8	 i	11%	jesie-
nią,	 natomiast	 34%	 populacji	 obu	 płci	 wiosną	 oraz	
odpowiednio	26	i	28%	jesienią	przekroczyło	zalecane	
normy.	Równocześnie	aż	połowa	badanych	dziewcząt	
i	chłopców	spożywała	tę	witaminę	w	ilościach	mniej-
szych	od	2/3	wartości	normy	(tab.	III).
	 Wykazano,	że	chłopcy	w	istotnie	większym	stop-
niu	(p=0,0145)	realizowali	dzienne	zapotrzebowanie	
na	omawiany	składnik	w	porównaniu	do	dziewcząt.
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Tabela I. Pobranie witamin przez dziewczęta z racjami pokarmowymi oraz procentowa realizacja normy
Table I. Girls’ vitamin intake with daily diet and percentage coverage of requirements

Składniki /Ingridients

wiosna /spring jesień /autumn rok /year

Spożycie /Intake
realizacja normy 
[%] /meeting 

requirements [%]
Spożycie /Intake

realizacja normy 
[%] /meeting 

requirements [%]

Spożycie 
/Intake

realizacja normy 
[%] /meeting 

requirements [%]

 ± SD CV  ± SD CV  ± SD

Wit. A [µg] /Vit. A 846,0±609 72,0 141,0 835±691,0 82,7 139,0 840,0± 7,78 140,0

Wit. E [mg] /Vit. E 5,16±3,40 65,9 64,4 4,97±2,90 58,4 62,1 5,06±0,13 63,2

Wit. B1 [mg] /Vit. B1 0,86±0,35 40,7 78,3 0,80±0,39 48,8 71,2 0,83±0,04 74,7

Wit. B2 [mg] /Vit. B2 1,21±0,79 64,5 86,9 1,21±0,78 64,5 86,9 1,21±0,00 86,9

Wit. PP [mg] /Vit. PP 10,4±4,09 39,3 65,4 10,1±5,85 57,9 62,5 10,2±0,21 63,9

Wit. B6 [mg] /Vit. B6 1,29±0,80 62,0 92,4 1,22±0,79 64,7 86,2 1,25±0,05 89,3

Wit. C [mg] /Vit. C 67,7±43,4 64,1 113,0 57,2±36,8 64,3 95,4 62,4±7,42 104,0

Kw. foliowy [µg] /Folic acid 165,0±63,9 38,7 87,0 162,0±65,8 40,6 84,6 163,0±2,12 85,8

Wit. B12 [µg] /Vit. B12 2,59±1,23 47,5 130,0 2,47±2,13 86,2 123,0 2,53±0,08 126,0

Wit. D [µg] /Vit. D 2,08±1,46 70,2 20,9 1,56±0,90 57,7 15,6 1,82±0,37 18,2

SD – odchylenie standardowe /standard deviation, CV – współczynnik zmienności [%] /coeficient variation [%]

Tabela II. Pobranie witamin przez chłopców z racjami pokarmowymi oraz procentowa realizacja normy
Table II. Boys’ vitamin intake with daily diet and percentage coverage of requirements

Składniki /Ingridients

wiosna /spring jesień /autumn rok /year

Spożycie /Intake
realizacja normy 
[%] /meeting 

requirements [%]
Spożycie /Intake

realizacja normy 
[%] /meeting 

requirements [%]

Spożycie 
/Intake

realizacja normy 
[%] /meeting 

requirements [%]

 ± SD CV  ± SD CV   ± SD

Wit. A [µg] /Vit. A 917,0±562 61,3 153,0 893,0±614 68,8 146,0 905,0±17,0 149,0

Wit. E [mg] /Vit. E 6,48±3,46 53,4 62,0 5,27±2,90 55,0 44,1 5,87±0,86 53,0

Wit. B1 [mg] /Vit. B1 1,04±0,37 35,6 80,8 1,02±0,43 42,2 76,5 1,03±0,01 78,6

Wit. B2 [mg] /Vit. B2 1,36±0,76 55,9 88,3 1,38±0,85 61,6 88,6 1,37±0,01 88,4

Wit. PP [mg] /Vit. PP 11,1±2,85 25,7 60,1 11,6±3,97 34,2 63,5 11,3±0,4 61,8

Wit. B6 [mg] /Vit. B6 1,48±0,75 50,7 87,6 1,43±0,70 49,0 83,1 1,45±0,04 85,3

Wit. C [mg] /Vit. C 68,8±33,4 48,5 117,0 65,6-34,1 52,0 109,0 67,2±2,26 113,0

Kw. foliowy [µg] /Folic acid 183,0±55,7 30,4 93,1 182,0±55,5 30,5 89,8 182,0±0,71 91,4

Wit. B12 [µg] /Vit. B12 2,87±1,15 40,0 142,0 2,81±2,69 95,7 141,0 2,84±0,04 141,0

Wit. D [µg] /Vit. D 2,37±1,61 68,0 21,9 1,69±0,86 50,9 16,9 2,03±0,48 19,4

SD – odchylenie standardowe /standard deviation, CV – współczynnik zmienności [%] /coeficient variation [%]

Tabela III. Procentowy udział populacji dziewcząt i chłopców w stopniu pokrycia normy na witaminy
Table III. Percentage coverage of vitamin requirements in girls’ and boys’ populations

Składniki 
/Ingridients

Dziewczęta Chłopcy

wiosna /spring jesień /autumn wiosna /spring jesień /autumn

< 
66,7% 

66,8-
89,9%

90-
110%

> 
110% 

< 
66,7%

66,8-
89,9%

90-
110%

> 
110% 

< 
66,7% 

66,8-
89,9%

90-
110%

> 
110% 

< 
66,7% 

66,8-
89,9%

90-
110%

> 
110% 

Wit. A /Vit. A 29,5 14,7 12,6 43,2 38,5 16,7 10,3 34,5 6,60 23,8 19,8 49,8 32,0 15,4 12,6 40,0

Wit. E /Vit. E 66,6 14,3 7,50 11,6 68,1 16,2 4,10 11,6 65,3 15,1 5,80 13,8 72,1 9,23 6,32 12,3

Wit. B1 /Vit. B1 35,7 30,3 15,2 18,8 35,2 34,2 13,1 17,5 37,1 28,1 13,2 21,6 41,1 31,5 13,6 13,8

Wit. B2 /Vit. B2 37,6 22,4 17,7 22,3 40,6 21,4 15,6 22,4 42,3 23,2 15,2 19,3 44,7 24,8 12,8 17,7

Wit. PP /Vit. PP 59,5 21,1 7,70 11,7 63,3 14,9 8,20 13,6 62,1 15,7 13,6 8,60 61,4 16,9 9,90 11,8

Wit. B6 /Vit. B6 20,0 27,8 29,8 22,4 35,0 26,9 14,0 24,1 35,2 26,7 14,8 23,3 40,1 29,1 11,7 19,1

Wit. C /Vit. C 49,8 10,9 5,50 33,8 52,7 12,8 8,30 26,2 49,4 10,7 6,00 33,9 50,4 11,0 10,5 28,1

Kwas foliowy /Folic acid 29,5 32,5 18,6 19,4 34,3 31,4 15,1 19,2 31,4 24,3 16,1 28,5 32,3 30,6 12,3 22,1

Wit. B12 /Vit. B12 12,7 16,2 33,7 37,4 17,0 20,6 32,9 29,5 19,8 12,4 14,3 53,5 18,4 17,8 13,4 50,4

Wit. D /Vit. D 95,2 1,05 0,46 3,29 99,5 0,30 0,00 0,20 96,9 0,38 1,96 0,76 99,1 0,27 0,63 0,00



401Wielgos B i wsp.   Ocena pobrania wybranych witamin z całodziennymi racjami pokarmowymi przez dzieci w wieku ...

	 Jedynie	 średnie	 wyniki	 uzyskane	 w	 niniejszej	
pracy	świadczą	o	odpowiedniej,	w	stosunku	do	normy,	
ilości	witaminy	C	w	racjach	pokarmowych	badanych	
grup	dzieci	w	wieku	10-12	lat	(tab.	I	i	II).	Jednakże,	
jak	wykazano	powyżej,	aż	połowa	badanej	populacji	
pobierała	z	racjami	tę	witaminę	zbyt	małych	w	iloś-
ciach	(tab.	III).
	 Uzyskane	w	niniejszej	pracy	średnie	wyniki	po-
krycia	normy	są	zbliżone	do	opublikowanych	przez	
wielu	innych	autorów	w	kraju	i	za	granicą	[10-12].	
Błaszczyk	 i	 wsp.	 [13],	 oceniając	 spożycie	 witamin	
w	grupie	dzieci	w	wieku	10-13	lat,	wykazali	wyższe	
średnie	 pokrycie	 normy	 na	 witaminę	 C,	 wynoszące	
w	przypadku	dziewcząt	i	chłopców	odpowiednio	198	
i	204	%.	Pełne	pokrycie	normy	na	witaminę	C	jest	nie-
stety	rzadko	stwierdzane,	gdyż	większość	prac	donosi	
o	deficytowym	jej	spożyciu.	Smroczewska-Czupryń-
ska	i	wsp.	[11],	stwierdzili	niskie	spożycie	witaminy	
C	przez	dzieci	ze	szkół	podstawowych	Białegostoku	
i	okolic.	Jedynie	chłopcy	mieszkający	w	mieście	w	pełni	
realizowali	normę	na	ten	składnik.	Równie	niezado-
walające	rezultaty	uzyskali	w	swych	badaniach	inni	
autorzy,	m.in.	Czerwonogrodzka	i	wsp.	[14],	Hyżyk	
i	wsp.	[15],	Leszczyńska	i	wsp.	[16].	
	 Pobranie	 witamin	 z	 grupy	 B	 z	 przeciętną	 racją	
pokarmową	 oraz	 pokrycie	 zapotrzebowania	 na	 te	
składniki	 przez	 dzieci	 szkolne	 w	 wieku	 10-12	 lat,	
przedstawiono	w	tabelach	I	i	II.
	 Zarówno	 w	 grupie	 dziewcząt	 jak	 i	 chłopców,	
najniższą	 realizację	 normy	 bezpiecznego	 spożycia	
wykazano	w	przypadku	niacyny,	a	następnie	tiaminy,	
ryboflawiny,	pirydoksyny	i	kwasu	foliowego.	Z	kolei	
średnia	podaż	witaminy	B12	z	dietą	obydwu	płci	skut-
kowała	przekroczeniem	normy	na	poziomie	bezpiecz-
nym.	
	 W	okresie	wiosennym	i	jesiennym	średnie	spoży-
cie	z	racjami	pokarmowymi	witaminy	B1	stanowiło	od-
powiednio	78,3	i	71,2%	wartości	normy	bezpiecznego	
spożycia	w	przypadku	dziewcząt	oraz	80,8	 i	76,5%	
w	przypadku	chłopców	(tab.	I	i	II).	
	 Odsetek	 dziewcząt	 i	 chłopców,	 pobierających	
z	dietą	 omawiany	 składnik	 odżywczy	 w	 ilościach	
poniżej	2/3	wartości	normy	wynosił	odpowiednio	36	
i	37%	w	sezonie	wiosennym	oraz	35	i	41%	jesienią.	
Równocześnie	 około	 13%,	 zarówno	 podpopulacji	
dziewcząt	jak	i	chłopców,	spożywało	tę	witaminę	we	
właściwych	ilościach	(tab.	III).
	 	Średnia	podaż	witaminy	B2	z	racjami	pokarmo-
wymi	 obydwu	 płci	 również	 nie	 zapewniła	 pokrycia	
normy	 na	 poziomie	 bezpiecznego	 spożycia.	 Racje	
dziewcząt	 niezależnie	 od	 sezonu	 pokrywały	 normę	
zapotrzebowania	 na	 ryboflawinę	 w	 86,9%	 (tab.	 I).	
Z	kolei	w	grupie	chłopców	średnie	spożycie	tej	witami-
ny	w	sezonie	wiosennym	i	jesiennym	pozwoliło	na	re-
alizację	bezpiecznej	normy	w	88,3	i	88,6%	(tab.	II).	

	 Wiosną	 i	 jesienią	 pokrycie	 zapotrzebowania	 na	
ryboflawinę	 w	 zakresie	 90-110%	 wartości	 normy	
wykazano	w	przypadku	18	i	16%	dziewcząt	oraz	15	
i	 13%	 chłopców.	 Jednocześnie	 odnotowano	 wysoki	
odsetek	dziewcząt	i	chłopców,	pobierających	z	racjami	
witaminę	B2	w	ilościach	poniżej	2/3	wartości	normy	
(odpowiednio	38	i	41%	wiosną	oraz	42	i	45%	jesienią)	
(tab.	III).
	 Dzieci	ze	szkoły	w	Skawinie	w	istotnie	wyższym	
stopniu	(p=0,0064)	pokrywały	normę	na	witaminę	
B2	w	stosunku	do	dzieci	ze	szkoły	w	Krakowie.	
	 Uzyskane	 w	 niniejszej	 pracy	 wyniki	 dowodzą,	
iż	stwierdzony	średni	poziom	ryboflawiny	w	racjach	
pokarmowych	 badanych	 dzieci	 szkolnych	 w	 wieku	
10-12	lat	był	zbliżony	do	wartości	normy	na	poziomie	
bezpiecznym,	jednakże	nie	można	stwierdzić,	iż	było	
to	spożycie	zadowalające,	ze	względu	na	duży	odsetek	
badanych,	 spożywających	 ten	 składnik	 w	 ilościach	
poniżej	66,7%	wartości	normy.
	 Najniższe	 pokrycie	 norm	 stwierdzono	 w	 przy-
padku	 witaminy	 PP.	 Średnie	 spożycie	 tej	 witaminy	
z	racjami	pokarmowymi	wiosną	i	jesienią	było	zbliżone	
i	stanowiło	65,4	i	62,5%	wartości	normy	w	przypadku	
dziewcząt	oraz	60,1	i	63,5%	w	przypadku	chłopców	
(tab.	I	i	II).
	 Odsetek	dziewcząt	i	chłopców,	których	pobranie	
niacyny	z	dietą	nie	pozwalało	na	pokrycie	nawet	2/3	
wartości	normy	bezpiecznego	spożycia,	wynosił	około	
60%	niezależnie	od	sezonu.	Natomiast	udział	dzieci	
obu	płci,	które	w	pełni	pokryły	normy	na	tę	witaminę	
na	ogół	nie	przekraczał	10%	(tab.	III).
	 Średnie	dzienne	pobranie	witaminy	B6	z	racjami	
pokarmowymi	przez	dziewczęta	i	chłopców	pozwalało	
na	 realizację	 normy	 bezpiecznego	 spożycia	 odpo-
wiednio	w	sezonie	wiosennym	w	92,4	i	87,6%	oraz	
w	jesiennym	w	86,2	i	83,1%	(tab.	I	i	II).	
	 Pełne	pokrycie	zapotrzebowania	na	pirydoksynę	
w	obydwu	 analizowanych	 sezonach	 stwierdzono	
w	przypadku	 30	 i	 14%	 dziewcząt	 oraz	 15	 i	 12%	
chłopców.	 Natomiast	 odsetek	 populacji	 dziewcząt	
i	 chłopców,	 pobierających	 z	 racjami	 pokarmowymi	
witaminę	B6	w	ilościach	poniżej	2/3	wartości	normy,	
wynosił	odpowiednio	20	i	35%	wiosną	oraz	35	i	40%	
jesienią	(tab.	III).	
	 Z	uzyskanych	w	niniejszej	pracy	danych	wynika,	
iż	pobranie	pirydoksyny	z	przeciętną	racją	pokarmo-
wą	przez	badaną	populację	było	zbliżone	do	wartości	
norm	bezpiecznego	spożycia,	mimo	to	jednak	znaczny	
odsetek	dzieci	nie	pokrywał	zapotrzebowania	na	ten	
składnik	nawet	w	66,7%.
	 W	okresie	wiosennym	i	jesiennym	średnie	dzienne	
pobranie	kwasu	foliowego	przez	badaną	grupę	dziew-
cząt	stanowiło	87,0	i	84,6%	wartości	zalecanej	normy	
spożycia.	 Średnia	 podaż	 kwasu	 foliowego	 z	 racjami	
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chłopców	 pozwalała	 na	 pokrycie	 zalecanej	 normy	
w	93,1	i	89,8%	(tab.	I	i	II).
	 Uzyskane	 w	 niniejszej	 pracy	 wyniki	 świadczą	
o	dostatecznej	 podaży	 kwasu	 foliowego	 w	 racjach	
pokarmowych	około	40%	badanych	chłopców	i	dziew-
cząt.	 Odsetek	 dziewcząt	 i	 chłopców,	 pobierających	
z	racjami	kwas	foliowy	w	ilościach	powyżej	110%	war-
tości	normy	wynosił	odpowiednio	19	i	29%	w	sezonie	
wiosennym	 oraz	 19	 i	 22%	 jesienią.	 Równocześnie	
około	 30%	 badanej	 populacji	 chłopców	 i	 dziewcząt	
w	obydwu	sezonach	badawczych	nie	pokrywało	normy	
na	witaminę	nawet	w	66,7%	(tab.	III).
	 Średnia	dzienna	podaż	witaminy	B12	z	przeciętną	
racją	pokarmową	dziewcząt	i	chłopców	odpowiadała	
pokryciu	 normy	 w	 130,0	 i	 142,0%	 w	 sezonie	 wio-
sennym	oraz	w	123,0	i	141,0%	w	sezonie	jesiennym.	
Większą	zmiennością	poziomu	omawianego	składni-
ka	charakteryzowały	się	racje	jesienne	niż	wiosenne	
(tab.	I	i	II).	
	 Zarówno	wiosną	jak	i	jesienią	ponad	30%	bada-
nych	dziewcząt	oraz	około	14%	chłopców	wykazało	
zgodne	z	normami	spożycie	witaminy	B12.	Równocześ-
nie	37	i	30%	dziewcząt	oraz	aż	50%	chłopców	pobie-
rało	ten	składnik	w	ilościach	powyżej	110%	wartości	
normy.	Z	kolei	odpowiednio	13	i	17%	dziewcząt	oraz	
20	i	18%	chłopców	nie	pokrywało	normy	na	witaminę	
B12	nawet	w	66,7%	jej	wartości	(tab.	III).
	 Dzieci	 z	 Krakowa	 wykazywały	 istotnie	 wyższy	
(p=0,0468)	poziom	realizacji	normy	na	omawiany	
składnik	w	stosunku	do	dzieci	ze	Skawiny.
	 Zaprezentowane	w	niniejszej	pracy	wyniki,	świad-
czące	o	niezadowalającym	średnim	pokryciu	zapotrze-
bowania	na	witaminy	B1,	B2,	PP	i	B6,	a	jednocześnie	
odpowiednim	 lub	 przekraczającym	 normy	 średnim	
spożyciu	kwasu	foliowego	(w	przypadku	chłopców)	
i	witaminy	B12,	znajdują	potwierdzenie	w	większości	
cytowanych	poniżej	prac.
	 Kelley	i	wsp.	[17]	wykazali,	że	80%	badanej	po-
pulacji	dzieci	w	wieku	6-11	lat	realizowało	normę	na	
witaminę	B6,	95%	na	witaminę	B12,	a	41%	na	kwas	
foliowy.
	 Leszczyńska	 i	wsp.	[16],	w	badaniach	nad	spo-
sobem	żywienia	młodzieży	żeńskiej	w	wieku	15,	18	
i	 19	 lat,	 uczęszczającej	 do	 szkoły	 gastronomicznej,	
wykazali	niskie	spożycie	większości	witamin	z	grupy	
B	(stanowiące	w	przypadku	tiaminy	–	odpowiednio	
77,7,	 55,5	 i	 49,1%	 wartości	 normy;	 ryboflawiny	
–	 73,1,	 52,8	 i	 67,8%	 normy;	 niacyny	 –	 56,9,	 52,1	
i	52,5%	normy	oraz	pirydoksyny	–	90,2,	65,7	i	64,1%	
normy).
	 Hamułka	 i	wsp.	[18],	oceniając	spożycie	mleka	
i	jego	przetworów	przez	populację	dzieci	wieku	10-11	
lat,	wykazali	pokrycie	zapotrzebowania	na	ryboflawinę	
na	poziomie	75,0-88,0%	wartości	zalecanej.

	 Sadowska	i	Kałdońska	[19],	oceniając	sposób	ży-
wienia	dzieci	w	wieku	10-12	lat,	chorych	na	cukrzycę	
typu	I,	wykazały,	iż	racje	pokarmowe	zarówno	dziew-
cząt	jak	i	chłopców	charakteryzowały	się	niską	podażą	
witamin	 z	 grupy	 B.	 Realizacja	 normy	 bezpiecznego	
spożycia	tiaminy	wynosiła	odpowiednio	61,5	i	53,3%,	
ryboflawiny	–	78,6	i	57,9%,	niacyny	–	66,7	i	71,0%	
oraz	pirydoksyny	–	81,3	i	83,3%.
	 Podobne	 wyniki,	 dotyczące	 spożycia	 witamin	
z	grupy	B,	przedstawiają	również	badania	przeprowa-
dzone	przez	innych	autorów	w	kraju	[20-22].
	 Czerwonogrodzka	i	wsp.	[14],	w	badaniach	spo-
sobu	żywienia	dziewcząt	i	chłopców	w	wieku	7-18	lat,	
wykazali	pełne	pokrycie	norm	bezpiecznego	spożycia	
na	większość	witamin	z	grupy	B.	Jedynie	w	przypadku	
niacyny	 stwierdzono	 zbyt	 niską	 realizację	 normy	
(odpowiednio:	80,0	i	82,7%).	Z	kolei	pobranie	kwasu	
foliowego	i	witaminy	B12	przekroczyło	normę	(odpo-
wiednio	o	4,4	i	19,4%	w	przypadku	dziewcząt	oraz	
o	23,6	i	54,7%	w	przypadku	chłopców).
	 Równie	zadowalające	wyniki	uzyskali	Błaszczyk	
i	wsp.	[13],	którzy	wykazali	zgodne	z	normą	pokrycie	
zapotrzebowania	na	tiaminę	wśród	badanych	dzieci	
w	wieku	 10-13	 lat.	 Spożycie	 ryboflawiny	 i	 pirydok-
syny	 również	 w	 pełni	 pokrywało	 zapotrzebowanie	
i	było	wyższe	w	grupie	dziewcząt	(odpowiednio	115,0	
i	121,0%	normy)	aniżeli	w	grupie	chłopców	(odpo-
wiednio	109,0	i	110,0%	normy).	Z	kolei,	podobnie	
jak	w	niniejszej	pracy,	średnie	spożycie	witaminy	PP	
było	zaniżone	w	stosunku	do	normy,	zarówno	wśród	
dziewcząt	jak	i	chłopców	(odpowiednio:	88,1	i	81,1%	
jej	wartości),	zaś	spożycie	kwasu	foliowego	pokrywało	
zapotrzebowanie	(średnia	realizacja	zalecanej	normy	
była	 jednakowa	 w	 przypadku	 obu	 płci	 i	 wynosiła	
114%),	a	średnie	spożycie	witaminy	B12	przekroczyło	
zakres	normy	(odpowiednio	o	52,2	i	41,9%).
	 Niedobór	 witamin	 z	 grupy	 B,	 a	 wśród	 nich	 fo-
lianów,	 spotykany	 jest	 najczęściej	 w	 racjach	 pokar-
mowych	 kobiet	 w	 ciąży,	 osób	 w	 wieku	 podeszłym,	
a	także	młodzieży	w	okresie	wzrostu	i	osób	otyłych	
[23-26].
	 Otrzymane	w	niniejszej	pracy	wyniki	zdają	się	być	
odzwierciedleniem	dostępnych	danych	literaturowych	
nie	tylko	w	Polsce,	ale	również	za	granicą	[27-29].	
	 Średnie	pobranie	witaminy	A	(ekwiwalentu	reti-
nolu)	przez	obydwie	badane	populacje	przekroczyło	
normy	 bezpiecznego	 spożycia,	 natomiast	 realizacja	
normy	na	witaminę	E	była	zbyt	niska.
	 Analiza	wywiadów	żywieniowych	wśród	dziewcząt	
w	wieku	10-12	lat	wykazała	zbliżony	poziom	średnie-
go	dziennego	pobrania	witaminy	A	wynoszący	około	
140,0	%	normy	bezpiecznego	spożycia	(tab.	I).	
	 Chłopcy	w	sezonie	wiosennym	i	jesiennym	pobie-
rali	z	przeciętną	racją	pokarmową	witaminę	A	w	iloś-
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ciach	pozwalających	na	realizację	normy	bezpiecznej	
odpowiednio	w	153,0	oraz	146,0%	(tab.	II).	Wykaza-
no	równocześnie,	że	aż	43%	dziewcząt	wiosną	i	35%	
jesienią	oraz	odpowiednio	50	i	40%	chłopców	spożyło	
witaminę	A	w	ilościach	powyżej	110%	wartości	normy	
(tab.	III).
	 Realizacja	 normy	 spożycia	 witaminy	 A	 przez	
dzieci	 ze	 Skawiny	 był	 istotnie	 wyższa	 aniżeli	 przez	
dzieci	z	Krakowa	(p=0,0001).
	 W	 racjach	 pokarmowych	 badanych	 dziewcząt	
średnia	zawartość	witaminy	E	w	okresie	wiosennym	
i	jesiennym	 stanowiła	 64,4	 oraz	 62,1%	 wartości	
normy	 bezpiecznego	 spożycia	 (tab.	 I).	 W	 sezonie	
wiosennym	i	jesiennym	średnia	zawartość	witaminy	E	
w	racjach	pokarmowych	chłopców	odpowiadała	reali-
zacji	bezpiecznego	poziomu	spożycia	w	62,0	i	44,1%	
(tab.	II).
	 Odsetek	 dziewcząt	 i	 chłopców,	 w	 przypadku	
których	 stwierdzono	 spożycie	 witaminy	 E	 poniżej	
66,7%	wartości	normy	wynosił	odpowiednio	67	i	65%	
wiosną	oraz	68	i	72%	jesienią.	Równocześnie	tylko	8	
i	6%	dziewcząt	i	chłopców	wiosną	oraz	4	i	6%	jesienią	
pobierało	z	całodziennymi	racjami	odpowiednią	ilość	
omawianego	składnika	(tab.	III).
	 Przedstawione	powyżej	wyniki	wskazują,	że	śred-
nie	spożycie	witaminy	A,	zarówno	przez	chłopców	jak	
i	dziewczęta,	w	obydwu	sezonach	badawczych	prze-
kroczyło	normę	bezpiecznego	spożycia.	Jednocześnie	
w	 racjach	 pokarmowych	 tej	 populacji	 stwierdzono	
znaczne	niedobory	witaminy	E.
	 Uzyskane	w	pracy	wyniki	porównano	z	badaniami	
innych	autorów	w	Polsce	i	za	granicą,	które	na	ogół	
wskazują	 na	 wyższe	 od	 ilości	 zalecanych	 spożycie	
witaminy	A	oraz	właściwe	lub	niższe	witaminy	E.
	 Błaszczyk	i	wsp.	[13],	analizując	sposób	żywienia	
dzieci	w	wieku	10-13	lat,	stwierdzili	nadmierne	spo-
życie	witaminy	A.	Średnie	pokrycie	zapotrzebowania	
wyniosło	 w	 grupie	 dziewcząt	 201,0%,	 a	 w	 grupie	
chłopców	208,0%.
	 Szponar	 i	 Rychlik	 [22]	 analizowali	 sposób	 ży-
wienia	uczniów	szkół	podstawowych,	korzystających	
z	posiłków	szkolnych	oraz	dzieci,	które	nie	stołowały	
się	w	szkole.	Stwierdzili	oni	większą	zawartość	wita-
miny	A	w	racjach	pokarmowych	dzieci	korzystających	
z	 obiadów	 szkolnych	 niż	 w	 pozostałych.	 Jednakże	
w	obydwu	przypadkach	pokrycie	normy	na	tę	wita-
minę	przekraczało	100%	i	było	wyższe	w	przypadku	
chłopców	 (131,0	 i	 114,0%)	 w	 stosunku	 do	 dziew-
czynek	 (119,0	 i	 107,0%).	 Przeciwnie	 do	 wyników	
niniejszej	 pracy,	 stwierdzili	 oni	 wysokie	 spożycie	
witaminy	E,	zarówno	w	jednej	jak	i	w	drugiej	grupie	
badanych.	 Realizacja	 normy	 na	 witaminę	 E	 przez	
chłopców	 i	 dziewczęta,	 korzystających	 z	 posiłków	

szkolnych,	 wynosiła	 odpowiednio	 126,0	 i	 144,0%,	
a	w	przypadku	dzieci	nie	korzystających	z	takich	po-
siłków	123,0	i	131,0%.
	 Leszczyńska	i	wsp.	[16],	oceniając	udział	posiłków	
przedszkolnych	w	całkowitym	pokryciu	zapotrzebo-
wania	na	energię	i	składniki	odżywcze,	wykazali,	 iż	
spożycie	 witaminy	 A	 przez	 dzieci	 przedszkolne	 we	
wszystkich	badanych	okresach	utrzymywało	się	na	za-
dowalającym	poziomie.	Zapotrzebowanie	na	witaminę	
A	zostało	zrealizowane	w	109,0%	wiosną,	w	114,0%	
latem,	 w	 84,0%	 jesienią	 i	 w	 94,0%	 zimą.	 Z	 kolei,	
w	przeciwieństwie	 do	 wyników	 niniejszych	 badań,	
podaż	 witaminy	 E	 w	 racjach	 dzieci	 przedszkolnych	
w	pełni	pokrywała	normy.
	 Czerwonogrodzka	i	wsp.	[14],	analizując	sposób	
żywienia	dzieci	i	młodzieży	w	wieku	7-18	lat	z	otyłoś-
cią	prostą,	wykazali,	iż	średnie	spożycie	witaminy	A	
najczęściej	 przekraczało	 normę,	 natomiast	 spożycie	
witaminy	E	było	zbyt	niskie.	Realizacja	normy	na	te	
składniki	 wśród	 7-12	 letnich	 dziewcząt	 i	 chłopców	
wynosiła	 odpowiednio	 133,0	 i	 218,5%	 oraz	 66,5	
i	76,8%,	natomiast	wśród	13-18-latków	odpowiednio	
134,4	i	97,5%	oraz	62,5	i	63,8%.
	 Smroczewska-Czupryńska	i	wsp.	[11],	oceniając	
zawartość	 witamin	 przeciwutleniających	 w	 racjach	
pokarmowych	dzieci	 szkół	podstawowych,	wykazali	
deficyt	witaminy	E.	Stwierdzono	także,	iż	dzieci	za-
mieszkałe	 w	 mieście	 spożywały	 więcej	 tej	 witaminy	
aniżeli	dzieci	z	okolic	podmiejskich.
	 Niedobory	 witaminy	 A	 w	 racjach	 występują	 na	
ogół	 rzadko,	 o	 czym	 donoszą	 również	 inni	 autorzy	
[30].	Występowanie	niedoborów	w	spożyciu	witami-
ny	A	stwierdzono	w	pracach	innych	badaczy	[10,	31].	
Z	 kolei,	 jak	 wskazują	 wyniki	 badań	 własnych	 oraz	
większości	 cytowanych	 prac,	 niedobory	 witaminy	 E	
w	racjach	dzieci	i	młodzieży	są	zjawiskiem	częstym.
	 Jak	 podano	 w	 tabeli	 I,	 w	 okresie	 wiosennym	
średnie	dzienne	spożycie	witaminy	D	z	racjami	po-
karmowymi	przez	dziewczęta	pozwoliło	na	realizację	
normy	bezpiecznej	jedynie	w	20,9%.	Jesienią	pobra-
nie	witaminy	D	z	racjami	pokarmowymi	było	niższe	
aniżeli	wiosną	 i	 stanowiło	zaledwie	15,6%	wartości	
normy	(tab.	I).	Odsetek	dziewcząt,	które	w	sezonie	
wiosennym	i	jesiennym	pobierały	witaminę	D	w	iloś-
ciach	 poniżej	 wartości	 bezpiecznej	 normy	 spożycia,	
wynosił	odpowiednio	95,2	i	99,5%	(tab.	III).	Chłopcy	
w	 sezonie	 wiosennym	 pokryli	 normę	 na	 omawianą	
witaminę	zaledwie	w	21,9%.	Jesienią	średnie	dzienne	
spożycie	 witaminy	 D	 z	 racjami	 pokarmowymi	 było	
niższe	aniżeli	wiosną	i	pozwoliło	na	pokrycie	normy	
bezpiecznej	w	16,9%.	Wiosną	97%	badanych	nie	po-
bierało	zalecanych	ilości	tej	witaminy.	Jesienią	aż	99%	
badanych	 spożywało	 witaminę	 w	 ilościach	 poniżej	
66,7%	wartości	normy	(tab.	III).
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	 Uzyskane	 w	 niniejszej	 pracy	 wyniki	 świadczą	
o	znacznym	niedoborze	witaminy	D	w	całodziennych	
racjach	 pokarmowych	 badanych	 dzieci	 szkolnych	
w	wieku	10-12	lat.	Podobne	rezultaty	badań	uzyskali	
Błaszczyk	 i	 wsp.	 [13],	 oceniając	 poziom	 spożycia	
witamin	przez	dzieci	w	wieku	10-13	lat,	za	pomocą	
trzydniowych	 zapisów	 żywieniowych.	 Stwierdzono	
znaczne	niedobory	witaminy	D	w	racjach	wszystkich	
badanych.	Dieta	dziewcząt	pokrywała	zapotrzebowa-
nie	jedynie	w	32,1%,	zaś	dieta	chłopców	w	niewiele	
większym	stopniu,	bo	tylko	w	34,1%.
	 Badania	przeprowadzone	wśród	Europejczyków	
z	udziałem	Instytutu	Żywności	i	Żywienia	wykazały	
znaczne	niedobory	witaminy	D,	różniące	się	pomiędzy	
poszczególnymi	krajami	(spożycie	stanowiło	24-61%	
normy)	 [32].	 Niedoborom	 tej	 witaminy	 w	 diecie	
często	towarzyszył	deficyt	wapnia.	Stwierdzone	niedo-
bory	mogą	prowadzić	do	nieprawidłowej	mineralizacji	
szkieletu	oraz	do	uzyskiwania	mniejszych	niż	opty-
malne,	 przyrostów	 masy	 kostnej	 dzieci	 i	 młodzieży	
[14,	32,	33].	Niedobór	wapnia	i	witaminy	D	w	okresie	
wzrostu	i	dojrzewania	młodzieży	może	być	przyczyną	
stwardnienia	rozsianego,	choroby,	która	rozpoczyna	
się	zwykle	w	wieku	20-35	lat	[34].	Dlatego	też	dieta	
dzieci	powinna	być	wzbogacana	w	produkty	będące	
źródłem	witaminy	D,	takie	jak:	masło,	jaja,	mleko,	wą-

tróbkę	oraz	śledzie.	Jednakże	najbogatszym	jej	źródłem	
są	oleje	z	wątrób	niektórych	ryb	[35,	36].
	 Stwierdzony	niedobór	witaminy	D	u	dzieci	może	
być	w	dość	prosty	sposób	uzupełniany.	Przy	odpowied-
nim	nasłonecznieniu	powstała	w	skórze	prowitamina	
D	jest	w	stanie	pokryć	nawet	do	90%	zapotrzebowania	
organizmu	[36].

Podsumowanie

	 Badana	populacja	dziewcząt	i	chłopców	wykazała	
pełne	pokrycie	zapotrzebowania	na	witaminę	C	i	kwas	
foliowy	(w	przypadku	chłopców).	Spożycie	witamin	A	
oraz	B12	skutkowało	przekroczeniem	normy	bezpiecz-
nego	spożycia,	natomiast	pobranie	niacyny,	tiaminy,	
ryboflawiny,	pirydoksyny	oraz	witamin	E	i	D	było	zbyt	
niskie.
	 Na	ogół	nie	stwierdzano	istotnych	statystycznie	
różnic	w	poziomie	realizacji	normy	spożycia	witamin	
w	 zależności	 od	 analizowanych	 czynników	 loso-
wych.
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