
Wyróżniamy następujące składniki odżywcze zawarte w pokarmach:
✓ białka
✓ węglowodany
✓ tłuszcze
✓ witaminy
✓ sole mineralne

ROLA SKŁADNIKÓW 
ODŻYWCYCH

BUDULCOWA

białka, sole mineralne

ENERGETYCZNA

węglowodany, tłuszcze

REGULUJĄCA

witaminy, sole 
mineralne



Białka



Znaczenie białek dla organizmu człowieka:

✓ budują komórki i tkanki naszego organizmu,
✓ wchodzą w skład enzymów, czyli związków chemicznych 

regulujących przebieg reakcji biochemicznych w komórkach (np. 
trawienie),

✓ budują przeciwciała niezbędne w zapewnieniu odporności 
organizmu,

✓ budują hemoglobinę odpowiedzialną za transport gazów, 
✓ wchodzą w skład hormonów – związków regulujących szereg 

procesów zachodzących w organizmie człowieka,
✓ w sytuacji niedoboru cukrów i tłuszczy białka mogą być źródłem 

energii (spalanie 1 g białka dostarcza około 4 kcal ).



Węglowodany



Tłuszcze  



Sole mineralne

Sole mineralne należą do grupy związków nieorganicznych. 
Organizm człowieka potrzebuje około 20 różnych pierwiastków. 
Ze względu na ich zapotrzebowanie dzieli się je na:

a. Makroskładniki (makroelementy) – potrzebne w dużych 
ilościach np.: węgiel, wodór, tlen, azot, siarka, sód, 
potas, wapń, fosfor, magnez.

b. Mikroskładniki (mikroelementy) – potrzebne w 
niewielkich ilościach np.: żelazo, jod, fluor, miedź, 
mangan, kobalt, cynk.

c. Pierwiastki śladowe np.: srebro, złoto.

Sole mineralne pełnią funkcje regulujące i budulcowe. Budują 
głównie kości i zęby. Utrzymują odpowiednie ciśnienie krwi i 
regulują równowagę kwasowo – zasadową.
Ich cząsteczki są tak małe, że nie wymagają trawienia.



Węgiel, wodór, tlen – są to główne składniki związków 
organicznych budujących nasz organizm: białek, węglowodanów, 
tłuszczów. Ich źródłem są pokarmy zawierające te związki 
organiczne.

Azot, siarka – są składnikami białek. Dostarczamy 
je wraz z pokarmem bogatym w białko.

Sód, potas – pierwiastki te regulują gospodarkę 
wodną w organizmie. Są składnikami krwi i limfy. 
Biorą udział w przewodzeniu impulsów nerwowych. 
Ich źródłem jest sól oraz woda mineralna.

Fosfor – jest składnikiem kości i zębów. Źródłem 
fosforu są ryby, mięso, jaja i mleko.



Wapń – składnik kości i zębów. Bierze udział
w procesie krzepnięcia krwi. Źródłem wapnia dla 
organizmu człowieka są: mleko i produkty 
mleczne, jaja, ryby.

Magnez – jest składnikiem kości. Wpływa na prawidłową pracę 
mięśni i układu nerwowego. Pokarmy zawierające magnez to: 
kakao, orzechy, fasola, groch, chleb razowy, ryby i mleko.



Żelazo – składnik hemoglobiny i mięśni. Występuje w wątrobie, 
rybach, mięsie, jajach, ziarnach zbóż, owocach, warzywach liściastych.

Fluor – składnik zębów i kości. Wzmacnia szkliwo zębów. Występuje w 
herbacie, rybach morskich, wodzie pitnej.

Jod – składnik hormonu tarczycy. Wpływa na 

przemianę materii. Źródłem jodu jest wątroba, 

ryby morskie, sól jodowana.



Witaminy
Odkrywcą pierwszej witaminy – witaminy B oraz twórcą nazwy 
„witaminy” jest amerykański uczony polskiego pochodzenia Kazimierz 
Funk.
Funkcją witamin jest regulowanie procesów biochemicznych 
zachodzących w organizmie człowieka. 
Witaminy możemy podzielić na rozpuszczalne w tłuszczach: A, D, E, K i 
rozpuszczalne w wodzie: B, C.
Głównym źródłem witamin są świeże owoce i warzywa, wątróbka, 
ryby i drożdże. Niektóre witaminy np. K i B są wytwarzane przez 
bakterie przewodu pokarmowego.
Awitaminoza jest to niedobór witamin w organizmie.
Hiperwitaminoza jest to nadmiar witamin w organizmie. Zarówno 
niedobór jak i nadmiar witamin jest szkodliwy dla organizmu 
człowieka.



Witamina A - źródła pokarmowe: żółte warzywa i owoce 
(papryka marchew pomidory, morele), mleko i przetwory 
mleczne, żółtko jaj, wątroba, masło.
Wpływa na prawidłowy wzrost organizmu, na stan skóry oraz 
bierze udział w procesie widzenia. 
Niedobór może powodować tzw. kurzą ślepotę – brak zdolności 
widzenia o zmroku, zmiany w naskórku, zaburzenia wzrostu.



Witamina B1 – źródła pokarmowe: drożdże, otręby, chleb razowy, 
kiełki zbóż, rośliny strączkowe, mleko, mięso, żółtka jaj.
Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, mięśni 
i serca. Niedobór może wywoływać chorobę beri – beri oraz 
zapalenie nerwów.



Witamina B2 – źródła pokarmowe: drożdże, wątroba, żółtko jaj, 
mięso, produkty mleczne.
Reguluje prawidłową przemianę białek i węglowodanów, podnosi 
odporność organizmu. Objawami niedoboru jest pękanie skóry 
warg, kącików ust, łojotokowe zapalenie skóry.

Witamina B6 – źródła pokarmowe: kiełki pszenicy, drożdże, 
wątroba, mięso, kasza gryczana, fasola.
Bierze udział w procesach krwiotwórczych, jest składnikiem wielu 
enzymów.



Witamina B12 – źródła pokarmowe: wątroba, jaja, drożdże, ryby, 
mleko, mięso. Wpływa na proces powstawania erytrocytów, jest 
niezbędna w procesie syntezy kwasów nukleinowych. Niedobór 
wywołuje niedokrwistość złośliwą.

Witamina PP – źródła pokarmowe: wątroba, mięso, rośliny 
strączkowe, produkty zbożowe. Jest składnikiem enzymów biorących 
udział w oddychaniu wewnątrzkomórkowym. Niedobór wywołuje 
chorobę – pelagrę.



Witamina C – źródła pokarmowe: owoce cytrusowe, czarna 
porzeczka, dzika róża, kiszona kapusta i ogórki, natka pietruszki, 
ziemniaki papryka, sałata.
Zwiększa odporność organizmu, hamuje krwawienie, przyspiesza 
gojenie ran, wpływa na prawidłowy rozwój chrząstek, kości, zębów. 
Niedobór wywołuje chorobę – szkorbut (zapalenie dziąseł, 
wypadanie zębów).



Witamina D – źródła pokarmowe: wątroba ryb, żółtka jaj, mleko, 
masło, tran. Do syntezy witaminy D z pokarmów niezbędne jest też 
promieniowanie słoneczne.
Wpływa na gospodarkę wapniowo – fosforową organizmu oraz na 
prawidłowy wzrost i rozwój kości. Niedobór wywołuje u dzieci 
krzywicę, a u dorosłych osteoporozę.

Witamina K – źródłem są zielone warzywa i wątroba. Syntetyzowana 
przez bakterie przewodu pokarmowego. Wpływa na krzepnięcie krwi. 
Niedobór powoduje słabą krzepliwość krwi.



Woda
Podobnie jak składniki pokarmowe woda jest elementem niezbędnym do 
życia. Jej źródłem są napoje oraz pokarmy szczególnie owoce i warzywa. 
Dobowe zapotrzebowanie na wodę zależy od wielu czynników: 
temperatury otoczenia, klimatu, pory roku, rodzaju wykonywanej pracy. 
Średnie dobowe zapotrzebowanie wynosi około 2,5 litra (razem z wodą 
zawartą w pokarmach). 
Woda jest też produktem przemiany białek, tłuszczów i węglowodanów.
Woda wydalana jest wraz z moczem, kałem, potem i wydychanym 
powietrzem.
Woda stanowi od 65 % do 70 % masy ciała człowieka. 
Tworzy środowisko każdej komórki. W jej obecności zachodzi większość 
procesów chemicznych. Jest doskonałym rozpuszczalnikiem. Pełni funkcje 
ośrodka transportującego różne substancje.



Dlaczego warto pić wodę z cytryną 

każdego ranka? 



Zaburzenia odżywiania


