
POMIARY CIAŁA DZIECKA 

Jest to czynność wykonywana w określonych 
odstępach czasu, która pozwala na obiektywną 
ocenę rozwoju fizycznego dziecka. Wyniki 
pomiarów masy ciała dziecka wyrażane są w 
gramach, a długość i pomiary obwodów ciała 
dziecka w centymetrach. Po wykonanych 
pomiarach wyniki porównywane są z przyjętymi 
normami ustalonymi dla danego wieku dziecka.   

------------------------------------------------------------------- 

Cel pomiarów dziecka: 
• określenie aktualnej masy ciała dziecka 
• pomiar długości ciała 
• pomiar obwodu główki i klatki piersiowej 

dziecka 
------------------------------------------------------------- 

Niebezpieczeństwo podczas wykonywania 
pomiaru: 

• oziębienie dziecka 
• uraz fizyczny dziecka z powodu braku 

zabezpieczenia podczas wykonywania 
czynności 

• błędne odczytanie wyniku pomiaru 
------------------------------------------------------------- 

 



Czynności wykonywane podczas pomiaru masy i 

długości ciała dziecka oraz obwodów główki i 

klatki piersiowej: 

✓ umycie rąk 
✓ przygotowanie sprzętu: waga niemowlęca 

(elektroniczna), pieluszka tetrowa, centymetr 
krawiecki 

✓ włączenie i wytarowanie wagi 
✓ rozwinięcie centymetra i ułożenie go z boku 

na gaziku 
✓ zabezpieczenie dziecka przed oziębieniem 
✓ rozłożenie pieluszki na wadze i zważenie jej 
✓ rozebranie dziecka 
✓ ułożenie dziecka na wadze, przytrzymanie go 

lekko ręką, uruchomienie wagi i odczytanie 
pomiaru 

✓ przełożenie dziecka z pieluszką  
✓ wykonanie pomiaru obwodu głowy na 

wysokości guzów czołowych i potylicznych 
✓ wykonanie pomiaru obwodu klatki piersiowej 

na wysokości sutków i dolnych kątów łopatek 
✓ mierzenie centymetrów długości 

ciemieniowo-siedzeniowej od wierzchołka 
głowy wzdłuż kręgosłupa i pośladków do 



końca pośladków zwracając uwagę na 
krzywizny kręgosłupa 

✓ mierzenie długości całego ciała dziecka od 
wierzchołka głowy tak samo jak powyżej i 
wzdłuż kończyny dolnej do zgięcia kolanowego 
i dalej do piętki 

✓ ubranie dziecka 
✓ odłożenie dziecka do łóżeczka 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Źródło: https://dzidziusiowo.pl/niemowlak/pielegnacja-i-rozwoj/206-prawidlowy-przyrost-wagi-i-

wzrostu-u-dzieci 



BMI 

BMI jest specjalnym wskaźnikiem, który 
pozwala określić prawidłową masę ciała. Aby 
uzyskać informacje na temat danego wskaźnika 
MBI dla danej osoby, należy podać jej wagę 
ciała oraz wzrost. To pozwala oszacować, czy 
waga jest prawidłowa. Taka metoda kontroli 
stanowi najprostszy sposób rozpoznawania 
otyłości. Wskaźnik używany jest także podczas 
pomiarów prawidłowego rozwoju fizycznego 
dzieci.  

 

BMI obliczane jest przy pomocy powyższego wzoru. 

Wynik należy odczytać na poniższej tabeli. W ten 

sposób jesteśmy w stanie dowiedzieć się czy 

stosunek wagi do obecnego wzrostu dziecka jest 

prawidłowy.  

 



 

 
Źrodło: https://www.bmi-kalkulator.pl/wzor 

------------------------------------------------------------------- 

Siatki centylowe 

Siatki centylowe służą do oceny rozwoju fizycznego 

dziecka – pozwalają określić, czy jego wzrost i waga 

są proporcjonalne do wieku. Siatki centylowe na 

pierwszy rzut oka mogą się wydawać 

skomplikowane - to kilka linii oznaczonych liczbami 

3, 10, 25, 50, 75, 90, 97. Te liczby na siatkach 

centylowych to właśnie centyle. Na wykresie są też 

dwie osie – pionowa i pozioma. Na jednej z tych osi 

oznaczony jest wiek dziecka (w miesiącach lub w 

latach). Na drugiej zaznaczono wzrost lub wagę. 



 

Źródło: https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/prawidlowyrozwoj/rozwojfizyczny/52272,siatki-

centylowe-masa-i-dlugosc-ciala-malego-dziecka 

 

 

https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/prawidlowyrozwoj/rozwojfizyczny/52272,siatki-centylowe-masa-i-dlugosc-ciala-malego-dziecka
https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/prawidlowyrozwoj/rozwojfizyczny/52272,siatki-centylowe-masa-i-dlugosc-ciala-malego-dziecka


 

Źródło: https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/prawidlowyrozwoj/rozwojfizyczny/52272,siatki-

centylowe-masa-i-dlugosc-ciala-malego-dziecka 


