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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 

Co to jest anorekcja , bulimja – napisz krótką definicję i prześlij na pocztę 
eela_buk@o2.pl 

 

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 Economist Intelligence 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

 

Wzór na BMI, gdzie masa ciała jest podana w kilogra
(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]:  

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  



 19 - 24 lata: 19 - 24 
 25 - 34 lata: 20 - 25 
 35 - 44 lata: 21 - 26 
 45 - 54 lata: 22 - 27 
 55 - 64 lata: 23 - 28 
 ponad 64 lata: 24 - 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

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
Polecanymi sposobami aktywności są: szybkie chodzenie lub jogging, jazda na 
rowerze, pływanie. Jeśli masa ciała ni
– 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
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
w regularnych odstępach). Ostatni (niewielki) posiłek jedz na 3
przed snem. 

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

Dlatego: jeżeli masz nadwagę to: 

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. 

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 

odstępach). Ostatni (niewielki) posiłek jedz na 3

 

Pamiętajmy, że prościej i taniej jest zapobiegać otyłości niż leczyć jej 

4 razy w tygodniu przynajmniej po 45 minut. 
Polecanymi sposobami aktywności są: szybkie chodzenie lub jogging, jazda na 

e pozwala Ci na podjęcie tych aktywności 

dbaj, by w Twojej diecie nie zabrakło warzyw, 
owoców, produktów mlecznych i pełnoziarnistych. Licz kalorie i unikaj 

w cukry proste i tłuszcze 
nasycone (np. słodyczy). Ważne, by dieta była niskokaloryczna, ale 
równocześnie smaczna i zróżnicowana, tak aby bez wielkich wyrzeczeń dało 

6 małych posiłków 
odstępach). Ostatni (niewielki) posiłek jedz na 3-4 godziny 



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”. 
 

 

Pozdrawiam i przyjemnej lektury E. Marczewska-Buk 

 

 

Temat. Choroby cywilizacyjne- anorekcja, bulimja. 

 

Zestaw ćwiczeń które mogą poprawić twoją sylwetkę i wzmocnić twoje mięśnie. 

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

 

Co to jest anoreksja? 

Najbardziej charakterystycznym objawem anoreksji jest uporczywe dążenie do zmniejszenia 
masy ciała. Osoby chore nie zaprzestają się odchudzać nawet wtedy, kiedy ich organizm jest 
wyniszczony. Największa zapadalność na jadłowstręt psychiczny przypada wśród dziewcząt 
pomiędzy 13. a 25. rokiem życia. Coraz częściej obserwuje się również anoreksię u 
mężczyzn. 
 
 
Na czym polega anoreksja? Zaburzenie to ma podłoże psychopatologiczne, polegające na 
obawie przed tyciem, zmianą kształtu ciała. Najczęściej anoreksja zaczyna się od 
odchudzania, które często jest sprowokowane niewinną uwagą na temat zmiany sylwetki, 
związanej z okresem dojrzewania. Osoba cierpiąca na jadłowstręt psychiczny odchudza się 
dalej, mimo osiągnięcia zaplanowanej wagi. Żadna waga nie jest dostatecznie niska, 
ponieważ chorzy nie akceptują swojego wyglądu. 

Co to jest bulimia? 

Bulimia to napady obżarstwa i następujących po nim wymiotów na zmianę z drakońskimi 
dietami. Choroba bardzo wyniszcza organizm i często rozwija się niezauważona przez 
przyjaciół lub rodzinę. Należy na nią bardzo uważać. Leczenie bulimii polega głównie na 
psychoterapii, jest trudne i długotrwałe. Jakie są objawy i przyczyny bulimii? 

Bulimia to poważne zaburzenie odżywiania. Niebezpieczne jest to, że objawy bulimii są 
często trudne do zauważenia nawet przez najbliższych. Bulimia sprawia, że osoba chora ma 
od kilku do kilkunastu w tygodniu napadów wielkiego apetytu. W międzyczasie stara się 



utrzymywać dietę. Bulimiczna uczta składa się zazwyczaj z potraw wysokokalorycznych 
pochłanianych bez opamiętania. Potem następuje ogromne poczucie winy i chora 
prowokuje wymioty lub nadużywa środków przeczyszczających i moczopędnych.  
Nie pozostaje to bez wpływu na organizm. Poraniona śluzówka jamy ustnej, uszkodzone 
szkliwo zębów od kwasu żołądkowego to tylko niektóre skutki choroby. Dołączają się do nich 
zaburzenia rytmu serca i cyklu miesięcznego, bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia, mdłości, 
zawroty głowy. 

Objawy bulimii: 

Na pierwszy rzut oka objawy bulimiimogą być niedostrzegalne, chora utrzymuje 

bowiem prawidłową wagę lub ma nieco nadwagi. Czasami ma lekko opuchniętą 

twarz. Podobnie jak anorektyczka, jest zafascynowana jedzeniem: wiele czyta 

na ten temat, zna na pamięć tabelę kalorii różnorodnych produktów. Nieraz po 

wspólnym obfitym posiłku chodzi do toalety i wymiotuje, zagłuszając 

charakterystyczny dźwięk np. włączeniem suszarki. Z reguły jednak do uczty 

zasiada, gdy nikogo nie ma w domu albo w nocy, by uniknąć przyłapania na 

gorącym uczynku. Dlatego choroba przez bardzo długi czas może pozostawać 

niezauważona. 

Leczenie bulimii 

Bulimiczki często zgłaszają się do lekarza po wielu latach wyniszczającej 

choroby. Z reguły mają większą motywację do leczenia niż anorektyczki, bo 

czują, że utraciły kontrolę nad jedzeniem i życiem. Ale nie jest to regułą, gdyż 

nierzadko trudno im jest wytrwać w leczeniu.  

Podstawą leczenia jest psychoterapia – zarówno indywidualna, rodzinna, jak i 

grupowa. Leczenie prowadzone jest w szpitalach psychiatrycznych lub na 

oddziałach dziennych (jeśli bulimiczka nie stosuje środków przeczyszczających 

i odwadniających). 

Pozdrawiam. E. Marczewska-Buk 


