
 

 

Dane osobowe  

Imię i nazwisko  

Rok urodzenia  

Wzrost  

Waga  

Data wypełnienia/aktualizacji formularza  

Adres e-mail  

Aktywność fizyczna z podaniem rodzaju i częstotliwości 
ćwiczeń (uzupełnij jedno z pól) 

 

- bardzo aktywny (codziennie intensywne ćwiczenia + praca 
fizyczna przez większą część dnia) 

 

- aktywny (praca fizyczna przez większą część dnia + ćwiczenia 3 
razy w tygodniu) 

 

- średnio aktywny (praca fizyczna przez większą część dnia + brak 
ćwiczeń) 

 

- pośrednio aktywny (ćwiczenia 3 razy w tygodniu + praca 
siedząca) 

 

- mało aktywny (brak ćwiczeń + praca siedząca)  

- inne (np. spacery, jazda na rowerze)  

 
 
 

Ankieta żywieniowa 



 

 

O Tobie?  

czy masz regularne godziny pracy ( napisz TAK lub NIE)  

Zdiagnozowane choroby (jakie?)  

Czy jesteś pod opieką lekarza?  

Czy masz zalecenia lekarskie (wypisz jakie)?  

Alergie i nietolerancje pokarmowe (jakie?)  

Choroby występujące w rodzinie: (jakie i u kogo?)  

Jak wyglądają Twoje paznokcie i włosy?  

Jak wygląda Twoja skóra?  

Ile godzin sypiasz ?  

Czy jadasz regularnie ?  

Czy podjadasz między posiłkami ? (Tak/ Nie)  

Czy pod wpływem stresu podjadasz czy nie jesz nic?  

Ile razy w ciągu dnia jesz mięso (wieprzowina, kurczak, indyk 
wędlina) ? (czy do każdego posiłku, czy tylko na obiad itp) 

 

Czy lub ile razy w tygodniu jesz ryby?  

Ile razy w ciągu dnia jesz nabiał?  

Ile razy w ciągu dnia jesz owoce? Jakie są to owoce?  

Ile razy w ciągu dnia jesz warzywa? Czy są to surowe, czy nie?  

Czy spożywasz pieczywo razowe?  



 

 

O Tobie?  

Czy spożywasz rośliny strączkowe tj. groch, fasola, soczewica, 
bób, cieciorka? 

 

Czy jadasz kasze tj. Gryczana, jęczmienna, jaglana, kus-kus, 
kukurydziana itp? 

 

Jakich tłuszczy używasz? tj. czy olej, czy smalec, masło itp)  

  

Czy jesz słodycze? I jak często?  

Czy palisz papierosy?  

Czy pijesz alkohol ?  

Czy pijesz kawę i mocną herbatę? Jak często w ciągu dnia?  

Czy masz za sobą diety odchudzające. Jeśli tak to jakie i z jakim 
skutkiem? 

 

Jakie lubisz produkty - wymień przykłady?  

Jakich nie lubisz produktów - wymień przykłady ?  

Jaki masz urządzenia w domu np. blender, urządzenie do 
gotowania na parze, piekarnik itp 

 

Czy masz możliwość podgrzania posiłku w pracy?  

Inne uwagi ?  

 


