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Autorzy: U. Ficek, A. Ficek, J. Mizgała
nauczyciele Zespołu Szkół im. PiastówŚląskich

w Łaziskach Górnych

Instrukcja do projektu:

OPRACOWANIE OPTYMALNEGO JADŁOSPISU POD WZGL ĘDEM WARTO ŚCI
ENERGETYCZNEJ

Liczba osób: 2 – 3.
Czas wykonania: 1 miesiąc.
Przedmioty: fizyka, chemia, biologia.
Klasa: I LO.

Cele:
♦ poznanie pojęć związanych z procesami energetycznymi,
♦ utrwalenie zasady zachowania energii,
♦ utrwalenie pojęcia sprawności,
♦ wytworzenie umiejętności efektywnego gospodarowania,
♦ ukazanie skuteczności działań zespołowych i przygotowanie do pracy grupowej,
♦ kształtowanie takich cech jak: dokładność, umiejętność przewidywania,
♦ wytworzenie zintegrowanego obrazuświata,
♦ kształtowanie umiejętności korzystania z różnychźródeł informacji.

Uwagi wstępne

Z uwagi na ogólność pojęcia „energia” oraz bardzo wielu form jakie przybiera energia,
istnieje bardzo wiele definicji tej wielkości. Jednak wykorzystanie energii można uszeregować w
trzy podstawowe grupy:
1. Energia chemiczna artykułówżywnościowych.
2. Energia cieplna (np. do ogrzewania mieszkań, gotowania).
3. Energia mechaniczna i cieplna (np. w produkcji przemysłowej, transporcie).

Uściślenie: mówiąc o „źródłach energii”, mamy na myśli zapasy energii dającej się
wykorzystać, mówiąc o „zużyciu” mamy na myśli przemiany energii z jednej formy w inną.
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Zadanie 1.Opracowanie tabeli:

Roczneświatowe zużycie energii.

Jednostka Żywność Energia cieplna Produkcja i transport
MT*
kJ

1 MT* (megatona węgla) – jednostka energii – określić tę jednostkę i przeliczyć na dżule.

Energia chemiczna otrzymywana ze spożywanej żywności przybiera różne formy,
utrzymuje temperaturę ciała, podtrzymuje działalność organów wewnętrznych i pozwala
wykonywać prace mechaniczne, takie jak chodzenie czy podnoszenie ciężarów. Źródłem całej
otrzymywanej energii jest pożywienie. Gdy organizm nie jest w nie zaopatrywany, musi czerpać
z własnych rezerw – zgromadzonych zapasów tłuszczu. Tak więc żywność jest paliwem
maszyny biologicznej, jaką jest człowiek.

Zadanie 2.Opracowanie tabeli:

Szybkość zużywania energii zawartej w pożywieniu (przy określonych warunkach jak masa
własna, płeć)

kcal*/godz kcal/min kJ/godz kJ/min
Podstawowy metabolizm*
Sen
Siedzenie
Stanie
Chodzenie
Szybki bieg
Pływanie
Gra w piłkę
Lekka praca fizyczna
Średnia praca fizyczna
Ciężka praca fizyczna
inne

Cal *– (kaloria), jednostka energii – określić tę jednostkę i przeliczyć na dżule.
Podstawowy metabolizm* - pojęcie do wyjaśnienia.

Analizując rozkład typowego dnia możemy na podstawie powyższych danych oszacować
całkowitą ilość paliwa zużytego w ciągu 24 godzin. Ilość ta może się znacznie różnić się dla
poszczególnych osób.
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Zadanie 3. Tygodniowa ilość zużywanego paliwa.

Uwaga 1: Tą część projektu każda osoba wykonuje indywidualnie.
Uwaga 2 : Należy uwzględnić warunki takie jak: pora roku, okres szkolny, wakacje, masa
własna, płeć.

kcal/doba kJ/doba
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
razem

Zadanie 4.Opracowanie tabeli

Wartość energetyczna oraz inne walory odżywcze produktów spożywczych
(minimum40 pozycji).

Produkt kcal/kg kcal/g kJ/kg kJ/g Inne wartości odżywcze

Uwaga:w tabeli umieścić produkty ogólnodostępne na rynku polskim.

Zadanie 5Opracowanie tygodniowego zapotrzebowania energetycznego.

Uwaga 1: Sprawność ludzkiego organizmu wynosi tylko około 25% (pozostałe 75% traci się
głównie w postaci ciepła).
Uwaga 2 :Tą część projektu każda osoba wykonuje indywidualnie.

kcal/doba kJ/doba
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
razem

Wykorzystując powyższe dane możemy opracować indywidualny tygodniowy jadłospis.
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Zadanie 6.Opracowanie optymalnego tygodniowego jadłospisu.

Uwaga 1: Oprócz zapotrzebowania energetycznego, należy uwzględnić zapotrzebowanie na inne
walory odżywcze (np. witaminy, niektóre pierwiastki).

Uwaga 2: Tą część projektu każda osoba wykonuje indywidualnie.

Produkty [g]
Wartość
energety

czna
[kcal]

Razem
[kcal]

Inne walory
odżywcze

Posiłek 1

Posiłek 2

Posiłek 3
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E
K

Posiłek 4

Itd. dla pozostałych dni tygodnia.

Zadanie 7.Podsumowanie.

Porównać powyżej skonstruowany jadłospis z własnym i wyciągnąć odpowiednie
wnioski.

Źródła pomocne przy wykonaniu projektu:
1. Podręczniki fizyki kl VII i I LO.
2. Poradniki zdrowegożywienia.
3. Rocznik statystyczny.
4. Książki kucharskie.
5. Encyklopedia biologii.
6. Encyklopedia fizyki.
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7. Czasopisma i periodyki tematyczne.

Uwagi końcowe

I. Prezentacja projektu w miarę możliwości czasowych może nastąpić na forum klasy w formie
przedstawienia podstawowych założeń dotyczących istotności prawidłowego odżywiania. W
przeciwnym razie nauczyciel ocenia (po wcześniejszych konsultacjach z uczniami)
przedstawione sprawozdanie pisemne.

II. Kryteria brane pod uwagę przy ocenianiu projektu:
� prawidłowe wyjaśnienie zadanych pojęć,
� dokładność i prawidłowość obliczeń,
� godność Zadania 5 z opracowanym jadłospisem (max. odchylenie± 15%),
� realizm doboru potraw i ich składników,
� sformułowanie odpowiednich wniosków n/t własnego odżywiania.


