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Temat:  Otyłość- choroba cywilizacyjna 

 

Zapoznajcie się z tematem lekcji – 

- wykonajcie pomiar antropometryczne – waga,  wzrost  

- obliczcie swój BMI i porównajcie z tabelą , siatką centylową 

- pomiary prześlijcie na moją pocztę -  eela_buk@o2.pl 

- pamiętaj aktywność fizyczna i zbilansowana dieta to klucz do zdrowia 

 Zestaw ćwiczeń do wykonanie : 

https://www.youtube.com/watch?v=JXRDb-0ki74 

 

 

Otyłość, czyli nieprawidłowa, zwiększona masa ciała spowodowana 
nadmiernym odkładaniem się tkanki tłuszczowej jest ogromnym problemem 
współczesnego świata.  

Według szacunkowych danych nawet 50-60% Europejczyków ma nadwagę. 
Według raportu Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego, 
opracowanego przez EconomistIntelligence Unit (EIU) na zlecenie firmy 
DuPont, Polska jest na 5. miejscu w Europie pod względem liczby osób z 
otyłością i nadwagą, w stosunku do osób z prawidłowym BMI. 

Wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI), także wskaźnik Queteleta II 
– współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach 
przez kwadrat wysokości podanej w metrach[2]. Klasyfikacja (zakres wartości) 
wskaźnika BMI została opracowana wyłącznie dla dorosłych i nie może być 
stosowana u dzieci. Dla oceny prawidłowego rozwoju dziecka wykorzystuje się 
siatki centylowe, które powinny być dostosowane dla danej populacji.  

Oznaczanie wskaźnika masy ciała ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami 
związanymi z nadwagą i otyłością, np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną 
serca, miażdżycą. Przyjmuje się, że wyższe wartość BMI wiążą się ze 
zwiększonym ryzykiem dla zdrowia i życia.  

 



Wzór na BMI, gdzie masa ciała jest podana w 
a wzrost w metrach (m): 
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Klasyfikacja masy ciała osób dorosłych na podstawie BMI

 

Kategoria  

 

wygłodzenie  

 
wychudzenie  

 
niedowaga  

 
pożądana masa 
ciała 

 
nadwaga  

 
otyłość I stopnia  

 
otyłość II stopnia 
(duża)  

 
otyłość III stopnia 
(chorobliwa)  

Pożądany BMI zależy od wieku i wynosi odpowiednio

 

 19 - 24 lata: 19 - 24
 25 - 34 lata: 20 - 25

Wzór na BMI, gdzie masa ciała jest podana w kilogramach
(m):  

 

Klasyfikacja masy ciała osób dorosłych na podstawie BMI

BMI 
(kg/m²)  

Waga 
ciała  

Ryzyko chorób 
towarzyszących 

< 16,0  

niedowaga  

minimalne, ale zwiększony 
poziom  

wystąpienia innych 

problemów zdrowotnych 

16,0–
16,99  

17,0–
18,49  

18,5–
24,99 

optimum  minimalne  

25,0–
29,99  

nadwaga  średnie  

 
30,0–
34,99  

otyłość  

wysokie  

35,0–
39,99  

bardzo wysokie 

otyłość III stopnia 
≥ 40,0  ekstremalny poziom ryzyka 

Pożądany BMI zależy od wieku i wynosi odpowiednio[8]:  

24 
25 

kilogramach (kg), 

Klasyfikacja masy ciała osób dorosłych na podstawie BMI[7] 

Ryzyko chorób 
towarzyszących otyłości[4] 

minimalne, ale zwiększony 

wystąpienia innych  

problemów zdrowotnych  

 

bardzo wysokie  

ekstremalny poziom ryzyka  



 35 - 44 lata: 21 - 26
 45 - 54 lata: 22 - 27
 55 - 64 lata: 23 - 28
 ponad 64 lata: 24 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Siatka centylowa. Takie siatki możecie znaleźć w swoich książeczkach zdrowia 
na końcu książeczki. 

26 
27 
28 
- 29 

Siatka centylowa. Takie siatki możecie znaleźć w swoich książeczkach zdrowia Siatka centylowa. Takie siatki możecie znaleźć w swoich książeczkach zdrowia – 

 



 

Pamiętajmy, że prościej i taniej jest zapobiegać otyłości niż leczyć jej 
zaawansowane postaci oraz ewentualne powikłania. 

Dlatego: jeżeli masz nadwagę to: 

Ćwicz regularnie – minimum 3-4 razy w tygodniu przynajmniej po 45 minut. 
Polecanymi sposobami aktywności są: szybkie chodzenie lub jogging, jazda na 
rowerze, pływanie. Jeśli masa ciała nie pozwala Ci na podjęcie tych aktywności 
– zacznij od codziennych spacerów. 
 
Zdrowo się odżywiaj – dbaj, by w Twojej diecie nie zabrakło warzyw, 
owoców, produktów mlecznych i pełnoziarnistych. Licz kalorie i unikaj 
regularnego spożywania produktów bogatych w cukry proste i tłuszcze 
nasycone (np. słodyczy). Ważne, by dieta była niskokaloryczna, ale 
równocześnie smaczna i zróżnicowana, tak aby bez wielkich wyrzeczeń dało 
się ją utrzymać. Pamiętaj o regularnym odżywianiu się (5-6 małych posiłków 
w regularnych odstępach). Ostatni (niewielki) posiłek jedz na 3-4 godziny 
przed snem. 
Regularnie monitoruj wagę – waż się jeden do dwóch razy w tygodniu i 
zapisuj swoją wagę w dzienniczku. Pomoże Ci to wychwycić niewielkie 
wzrosty masy ciała, zanim przeistoczą się w poważne problemy. 
Bądź wytrwały – przez cały czas pamiętaj o ćwiczeniach i zdrowym 
odżywianiu. Jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie utrzymać diety, ustal sobie raz 
w tygodniu dzień, kiedy możesz od niej odstąpić. Nie znaczy to, że możesz 
wtedy jeść co i ile chcesz, ale możesz pozwolić sobie wtedy na małe „kulinarne 
szaleństwo”. 
 

 

 

 


