
ZAGADNIENIA – ŻYWIENIE CZŁOWIEKA 
 

1. Podstawowe i całkowite zapotrzebowanie energetyczne człowieka.  

2. Białka – źródła i zapotrzebowanie człowieka.  

3. Tłuszcze – zapotrzebowanie człowieka i źródła.  

4. Nasycone kwasy tłuszczowe w pożywieniu i ich wpływ na organizm oraz 

zalecane spożycie. 

5. Jednonienasycone kwasy tłuszczowe w pożywieniu i ich wpływ na organizm 

oraz zalecane spożycie. 

6. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe w pożywieniu i ich wpływ na organizm 

oraz zalecane spożycie.  

7. Cholesterol - znaczenie dla organizmu, źródła i zalecane spożycie. 

8. Węglowodany – charakterystyka, źródła i zapotrzebowanie człowieka. 

9. Definicja indeksu glikemicznego. Klasyfikacja produktów żywnościowych wg 

indeksu glikemicznego. 

10. Błonnik pokarmowy – źródła, rola w żywieniu człowieka zdrowego i chorego 

oraz zalecane spożycie. 

11. Podział i źródła składników mineralnych. 

12. Równowaga kwasowo-zasadowa organizmu. 

13. Gospodarka wodna organizmu człowieka. 

14. Rola wapnia w organizmie, źródła i zapotrzebowanie człowieka.  

15. Rola fosforu w organizmie, źródła i zapotrzebowanie człowieka.  



16. Rola magnezu w organizmie, źródła i zapotrzebowanie człowieka.  

17. Rola sodu i potasu w organizmie, źródła i zapotrzebowanie człowieka.  

18. Rola żelaza w organizmie, źródła i zapotrzebowanie człowieka.  

19. Rola miedzi i cynku organizmie, źródła i zapotrzebowanie człowieka. 

20. Rola jodu i selenu organizmie, źródła i zapotrzebowanie człowieka. 

21. Rola witamin A i D w organizmie, źródła i zapotrzebowanie człowieka.  

22. Rola witamin E i K w organizmie, źródła i zapotrzebowanie człowieka.  

23. Rola witaminy C w organizmie, źródła i zapotrzebowanie człowieka.  

24. Rola folianów w organizmie, źródła i zapotrzebowanie człowieka.  

25. Rola witamin B1
 i B2 w organizmie, źródła i zapotrzebowanie człowieka.  

26. Rola niacyny w organizmie, źródła i zapotrzebowanie człowieka.  

27. Rola witamin B6 i B12 w organizmie, źródła i zapotrzebowanie człowieka.  

28. Rodzaje norm żywieniowych. 

29. Zasady układania jadłospisów. 

30. Zalecenia żywieniowe dla osób starszych. 

31. Zalecenia żywieniowe w profilaktyce nowotworów złośliwych.  

32. Zasady żywienia kobiet ciężarnych 



 

ZAGADNIENIA – DIETETYKA 
 

1. Żywienie chorego w szpitalu - podstawowe wymagania. 

2. Podział diet leczniczych w szpitalu. 

3. Charakterystyka diety ubogoenergetycznej. 

4. Charakterystyka diety bogatoresztkowej. 

5. Charakterystyka diety łatwo strawnej bogatobiałkowej 

6. Charakterystyka diety łatwo strawnej niskobiałkowej 

7. Charakterystyka diety z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów. 

8. Charakterystyka diety podstawowej. 

9. Charakterystyka diety łatwo strawnej. 

10. Charakterystyka diety o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych. 

11. Postępowanie dietetyczne w cukrzycy typu 1. 

12. Postępowanie dietetyczne w cukrzycy typu 2. 

13. Postępowanie dietetyczne w otyłości. 

14. Postępowanie dietetyczne w hipercholesterolemii. 

15. Postępowanie dietetyczne w nadciśnieniu tętniczym. 



16. Postępowanie dietetyczne w przewlekłej niewydolności nerek – chorzy leczeni 

zachowawczo 

17. Postępowanie dietetyczne w niewydolności serca. 

18. Postępowanie dietetyczne w dnie moczanowej. 

19. Postępowanie dietetyczne w przewlekłej niewydolności nerek – chorzy 

dializowani. 

20. Postępowanie dietetyczne w chorobie refluksowej przełyku. 

21. Postępowanie dietetyczne w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.  

22. Postępowanie dietetyczne w marskości wątroby. 

23. Postępowanie dietetyczne w kamicy żółciowej. 

24. Postępowanie dietetyczne w przewlekłym zapaleniu trzustki. 

25. Postepowanie dietetyczne we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. 

26. Postepowanie dietetyczne w zespole jelita nadwrażliwego. 

27. Postępowanie dietetyczne w chorobie Crohna. 

28. Postępowanie dietetyczne w przewlekłych biegunkach. 

29. Postępowanie dietetyczne w zespole metabolicznym.  

30. Postępowanie dietetyczne w ostrym i przewlekłym zapaleniu żołądka. 

31. Postępowanie dietetyczne w zaparciu nawykowym. 



32. Postępowanie dietetyczne w miażdżycy. 

33. Zalecenia żywieniowe w kamicy nerkowej. 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGDNIENIA  -  TOWAROZNAWSTWO  ŻYWNOŚCI 

 

1. Definicja towaroznawstwa żywności, środka spożywczego, składnika 

żywności. 

2. Klasyfikacja wyrobów spożywczych wg pochodzenia, składu chemicznego 

(wartości odżywczej) i stopnia przetworzenia. 

3. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego – definicja, 

przeznaczenie, przykłady. 

4. Żywność funkcjonalna – definicja, podział ze względu na skład i 

przeznaczenie. 

5. Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności – GMP, GHP, HACCP 

6. Suplementy diety – definicja, cel stosowania, przykłady. 

7. Zanieczyszczenia żywności – definicja, podział, konsekwencje dla organizmu 

człowieka 

8. Opakowania żywności – rodzaje, funkcje, charakterystyka. 

9. Znakowanie żywności – informacje obowiązkowe i dobrowolne, 

oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. 

10. Znakowanie żywności wartością odżywczą, GDA – definicja, cel stosowania. 

11. Substancje dodatkowe w żywności – definicja, podział, cele i warunki 

stosowania, system numeryczny. 



12. Mleko surowe i spożywcze – definicje, wymagania. 

13. Fermentowane napoje mleczne – definicje, podział, znaczenie zdrowotne dla 

człowieka. 

14. Sery – podział wg różnych kryteriów, charakterystyka serów 

podpuszczkowych dojrzewających (otrzymywanie, klasyfikacja, wymagania 

jakościowe). 

 

15. Przemiany poubojowe mięsa zwierząt rzeźnych i ich charakterystyka, ocena 

weterynaryjna. 
 

16. Wędliny –podział na grupy technologiczne, przykłady, produkty 

wysokowydajne. 

17. Mięso drobiowe – definicja, skład chemiczny w porównaniu do mięsa 

zwierząt rzeźnych, przetwory z mięsa drobiowego. 

18. Ryby i przetwory rybne – podział, charakterystyka, jadalne bezkręgowce. 

19. Tłuszcze jadalne – podział, charakterystyka, tłuszcze specjalistyczne, 

margaryny. 

20. Przetwory owocowe i warzywne – podział, charakterystyka, ocena 

jakościowa. 

21. Produkty przemiału zbóż,  frakcje przemiału. 

22. Mąka – definicja, wyciąg mąki, typy i rodzaje mąk. 

23. Wartość odżywcza mąki – węglowodany, białko, substancje mineralne, 

witaminy, tłuszcz, enzymy, woda. 

24. Ocena jakościowa mąki – smak, zapach, granulacja, ilość i jakość glutenu. 

25. Kasze – podział, charakterystyka, wartość odżywcza. 

26. Makarony – definicja, podział, wartość odżywcza. 

27. Pieczywo – definicja, podział ze względu na trwałość, wartość odżywczą, 

rodzaj  zastosowanej mąki. 



28. Wyroby cukiernicze – podział, charakterystyka. 

29.  Kawa, herbata, kakao –technologia produkcji, klasyfikacja. 

30. Miód – podział i charakterystyka, wartość odżywcza i prozdrowotna, inne 

produkty pszczele. 

 


