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Potrzeby energetyczne sportowców 
 
 

Zdrowie każdego człowieka zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to 
sposób odżywiania, aktywność fizyczna, uwarunkowania genetyczne i społeczne. 
Regularne podejmowanie maksymalnych obciążeń treningowych jest uwarunkowane 
utrzymaniem dobrego stanu zdrowia. Prawidłowy sposób żywienia może przyczynić się 
do osiągnięcia lepszych efektów treningu i poprawy poziomu wyników sportowych. 
Właściwy sposób odżywiania, zbilansowany pod względem składu i jakości oraz 
odpowiednio zróżnicowany może zwiększyć wydajność psychofizyczną zawodnika. 

Warunkiem prawidłowego przebiegu wszystkich procesów fizjologicznych, 
zachodzących w organizmie sportowca, jest m.in. dostarczenie niezbędnej ilości 
energii. Składnikami pokarmowymi będącymi źródłem energii są węglowodany, tłuszcze 
i białka. Zapotrzebowanie na energię potrzebną do utrzymania właściwej masy ciała 
zależy od wieku, płci, stanu fizjologicznego oraz aktywności fizycznej. Całkowita 
przemiana materii jest definiowana jako całodobowy wydatek energetyczny człowieka 
związany z jego prawidłowym funkcjonowaniem w środowisku i pracą zawodową 
(GAWĘDZKI 2010). Na CPM składa się podstawowa przemiana materii (PPM), 
termogeneza poposiłkowa i wydatki związane z aktywnością fizyczną. 

W opracowywaniu programu dietetycznego jednym z ważniejszych aspektów jest 
określenie wartości CPM. W pierwszej kolejności należy obliczyć wielkość PPM, aby 
jednak określić jej wartość należy wcześniej ustalić należną masę ciała. W tym celu 
można posłużyć się następującymi wzorami: 

W = (H – 100) – (H – 100)/20, dla kobiet 
W = (H – 100) – (H – 100)/10, dla mężczyzn 

gdzie: 
W – należna masa ciała (kg), H – wysokość ciała (cm)  
(Gołąb i Chrzanowska 2007, Ryguła i współaut. 2007). 

W przypadku osób uprawiających sport kierowanie się wyłącznie powyższym 
równaniem może okazać się mało precyzyjne. Osoby trenujące regularnie mają na ogół 
znacznie bardziej rozbudowaną tkankę mięśniową i prawidłowy poziom tkanki 
tłuszczowej. W takich przypadkach nie należy ustalać należnej masy ciała na podstawie 
równania, lecz do dalszych obliczeń przyjąć aktualną masę ciała. Znając należną masę 
ciała, można przystąpić do obliczeń PPM, wykorzystując poniższe równania: 

PPM (kcal/dobę) = 655 + 9,6 × W + 1,8 × H – 4,7 × A, dla kobiet 
PPM (kcal/dobę) = 66,4 + 13,7 × W + 6,0 × H – 6,8 × A,  dla mężczyzn 

gdzie: 
W – należna masa ciała (kg), H – wysokość ciała (cm), A – wiek (lata)  
(Ryguła i współaut. 2007). 
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Dysponując wartościami współczynnika aktywności fizycznej (PAL) można obliczyć 
całkowitą przemianę materii (CPM), wg następującego wzoru: 

CPM = PPM × PAL 

Tab. 1. Klasyfikacja współczynnika aktywności fizycznej (PAL) (Jarosz i Bułhak-Jachymczyk 2008) 

Tryb życia PAL 
Mało aktywny 1,40 – 1,69 
Umiarkowanie aktywny 1,70 – 1,99 
Bardzo aktywny 2,00 – 2,40 

Dzienne zapotrzebowanie energetyczne kobiety o masie ciała 60 kg, w wielu 19-30 
lat, przy bardzo wysokim poziomie aktywności fizycznej (PAL = 2,4), wynosi 3300 kcal, 
a zapotrzebowanie mężczyzny o masie ciała 70 kg, w wieku 19-30 lat, przy bardzo 
wysokim poziomie aktywności fizycznej (PAL = 2,4) wynosi 4200 kcal (Jarosz i Bułhak-
Jachymczyk 2008). 

Podczas uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych wydatek energetyczny 
jest zwiększony i zróżnicowany. Zależy on również od cyklu treningowego oraz czasu 
trwania wysiłku fizycznego. Żywienie sportowców wyczynowych, zarówno przed 
zawodami, w czasie ich trwania, jak i po ich zakończeniu, wymaga opracowania 
odpowiedniej strategii żywieniowej, w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów 
sportowych i przyspieszenia regeneracji organizmu (Maugham i Burke 2000). Na 
początku cyklu treningowego oraz w okresie startów wydatek energetyczny zawodników 
może zwiększyć się o 20-30% w stosunku do przeciętnego całodziennego wydatku 
energetycznego, a w okresie intensywnego treningu nawet do 56% (Celejowa 2008). 

Wysokie wyniki sportowe, osiągane podczas zawodów, są rezultatem intensywnych, 
powtarzających się kilkakrotnie w ciągu dnia treningów (Ziemlański i Niedźwiecka-
Kącikowa 1997). Podstawowym zadaniem w przygotowaniu do startów w zawodach jest 
zmagazynowanie w organizmie sportowca optymalnej ilości zapasów energetycznych 
w postaci węglowodanów. Podstawowym magazynem węglowodanów, w postaci 
glikogenu, są mięśnie oraz wątroba. Jeżeli masa ciała oraz wysoki poziom aktywności 
fizycznej mają być utrzymane przez dłuższy czas, wydatek energetyczny sportowca 
powinien być równoważony przez przyjmowanie pokarmów zawierających odpowiednią 
ilość składników energetycznych (Maugham i Burke 2000).  

Wydatek energetyczny powinien pokrywać się z pobraniem energii z przeciętną 
całodzienną racją pokarmową. Bilans energetyczny umożliwia bowiem kontrolę 
stopnia pokrycia zapotrzebowania energetycznego (Celejowa 2008). Poza tym 
prawidłowa podaż składników budulcowych i regulujących, obok wymienionych 
wyżej składników energetycznych, również zapewnia harmonijny przebieg procesów 
metabolicznych w organizmie, szczególnie podczas wysiłku fizycznego (Gacek 2005, 
Maugham i Burke 2000).  

Jednym z podstawowych mierników bilansu energetycznego jest systematyczna 
kontrola masy ciała, uwzględniająca kompleksową analizę składu ciała (beztłuszczowa 
masa ciała, tłuszczowa masa ciała, nawodnienie). Pomiary te powinno wykonywać się 
w tych samych warunkach fizjologicznych, najlepiej rano, bez odzieży oraz na czczo 
(Celejowa 2008). 

O zachowaniu równowagi energetycznej organizmu świadczy brak zmian w masie 
oraz składzie ciała (Jarosz i Bułhak-Jachymczyk 2008). 

Niedostateczna podaż energii w stosunku do wydatku energetycznego organizmu, 
utrzymująca się przez dłuższy czas powoduje powstanie ujemnego bilansu 
energetycznego, a w konsekwencji spadek masy ciała. Organizm w warunkach 
niedoboru energetycznego czerpie energię z rezerw, tj. glikogenu zawartego 
w mięśniach i wątrobie oraz triglicerydów z tkanki tłuszczowej. Przy dłużej trwającym 
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ujemnym bilansie energetycznym oraz niskim poziomie tkanki tłuszczowej 
w organizmie, jako źródło energii ustrój sportowca może wykorzystywać aminokwasy 
pochodzące z mięśni ze szkodą dla ich sprawności i siły (Jarosz 2010, Celejowa 2008). 

Z kolei przyrost masy ciała świadczyć może o przewadze podaży energii w stosunku 
do zapotrzebowania energetycznego, co oznacza dodatni bilans energetyczny. Na 
początku okresu treningowego często obserwuje się zwiększenie masy ciała w skutek 
przyrostu masy mięśniowej, jest to zjawisko pozytywne. Niepożądany jest natomiast 
przyrost masy ciała w wyniku zwiększenia ilości tkanki tłuszczowej. Nadmierny poziom 
tkanki tłuszczowej w organizmie może ograniczyć sprawność fizyczną, a równocześnie 
zwiększyć ryzyko chronicznych chorób niezakaźnych.  

Poprzez racjonalny, zrównoważony sposób żywienia można ograniczyć 
niepożądany dodatni bilans energii. Dieta osób o zwiększonej aktywności fizycznej 
powinna opierać na produktach dostarczających wszystkich niezbędnych składników 
odżywczych (Stefańska i współaut. 2007). Udział tłuszczów i węglowodanów 
w wytwarzaniu energii zależy od czasu trwania oraz intensywności wysiłku fizycznego. 
W skrajnych przypadkach również białko może stanowić źródło energii (aminokwasy są 
przekształcane do glukozy lub kwasów tłuszczowych) (Celejowa 2008). Podczas 
krótkotrwałych wysiłków fizycznych o dużej intensywności, na poziomie 85% VO2 max 
(maksymalna wartość poboru tlenu), głównym źródłem energii są węglowodany. Przy 
wysiłku o średniej intensywności, na poziomie 65% VO2 max, oraz niskiej intensywności 
wysiłku, na poziomie 25% VO2 max, substratem energetycznym są przede wszystkim 
tłuszcze (Romijn i współaut. 1993). 

Całodzienne racje pokarmowe obfitujące w węglowodany wpływają na podniesienie 
wydolności fizycznej, zaś bogate w tłuszcze zmniejszają ją (Celejowa 2008, Frańczuk 
i Tomaszewski 2004). Zgodnie z zaleceniami najkorzystniejszy jest następujący udział 
składników energetycznych w wartości energetycznej całodziennego pożywienia: 10-15% 
powinno przypadać na białko, 15-30% na tłuszcze i 55-75% na węglowodany (Jarosz 
i Bułhak-Jachymczyk 2008). 
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