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Wstęp. Kofeina znajduje się w takich produktach, jak: kawa, herbata, napoje typu coca cola, czekolada, suple-
menty diety, napoje energetyczne, jest także składnikiem wielu leków wydawanych bez recepty. 
Cel pracy. analiza rozpowszechnienia spożywania produktów oraz ilości kofeiny wśród studentów wychowania fizycznego. 
Materiał i metody. badanie przeprowadzono w 2012 r. za pomocą autorskiego kwestionariusza wśród 208 studentów. 
Wyniki. Porównując badaną grupę, wykazano, że kobiety częściej niż mężczyźni spożywały kawę, mężczyźni natomiast 
częściej spożywali czekoladę. studenci prezentują niskie i umiarkowane spożycie kawy. Wyliczona ilość spożywanej kofeiny 
zawartej w spożywanych produktach przez jednego studenta wynosiła od 184,4 mg do 282,2 mg/dobę. 
Wnioski. Wszystkie napoje zawierające kofeinę były spożywane w godzinach popołudniowych oraz wieczornych podczas 
intensywnego wysiłku umysłowego. istnieje potrzeba edukacji żywieniowej studentów w celu uświadomienia zagrożeń wyni-
kających ze stosowania łącznie wielu produktów zawierających kofeinę.
Słowa kluczowe: studenci, kofeina, kawa, herbata.

Background. caffeine is present in the following products: coffee, tea, beverages such as coca-cola, chocolate, 
dietary supplements and well as in many of otc medicines. 
Objectives. analysis of the prevalence of caffeine consumption among students. 
Material and methods. the study was conducted in 2012 among 208 students by questionnaire. 
Results. comparing the analyzed group, it was noticed that women more often than men drink coffee, whereas men more often 
than women eat chocolate. students present moderate and low intake of caffeine. calculated amount of caffeine consumption 
included in food intake per student accounts for 184.4 mg up to 282.2 mg/24 hours. 
Conclusions. all drinks containing caffeine were drunk by students in the afternoon or evening hours during intensive mental 
effort. there is a need for nutrition education in order to realize the risks arising from the consumption of several products 
containing caffeine. 
Key words: students, caffeine, coffee, tea.

Streszczenie

Summary

Wstęp
W codziennym życiu każdy student spotyka się z różny-

mi uzależniającymi substancjami, np. nikotyną, alkoholem, 
kofeiną itp. [1]. Kofeina jest substancją pochodzenia roślin-
nego i znajduje się w takich produktach, jak: kawa, herbata, 
napoje typu coca cola, czekolada, suplementy diety, napoje 
energetyczne. Kofeina jest także składnikiem wielu leków 
wydawanych bez recepty, np. leków przeciwbólowych czy 
leków stosowanych podczas przeziębienia. W dostępnym 
piśmiennictwie naukowym jest wiele prac opisujących nad-
mierne spożycie kofeiny. Wśród negatywnych skutków jej 
spożycia można wymienić: nadmierną pobudliwość, bóle 
głowy, problemy gastryczne, bezsenność oraz arytmie [2]. 
Kofeina jest substancją, która dość szybko wchłania się po 
spożyciu, aktywna farmakologicznie jest już po 6–8 minu-
tach, a jej stężenie osiąga maksimum po 40 minutach [3]. 
należy jednak pamiętać o tym, że na proces wchłaniania 
ma wpływ obecność pokarmów w żołądku, jak również 
indywidualne predyspozycje każdego organizmu oraz 
przyjmowanie niektórych leków [4]. Dzięki powszechnej 
dostępności na rynku i różnorodności produktów zawiera-
jących kofeinę może dojść do jej nadmiernego spożycia. 
szczególnie niebezpiecznym okresem dla studentów jest 

czas intensywnego wysiłku fizycznego i umysłowego, dla-
tego zasadna wydaje się ocena spożycia kofeiny w grupie 
młodzieży studiującej. 

Cel pracy
analiza rozpowszechnienia spożywania produktów oraz 

ilości kofeiny wśród studentów wychowania fizycznego. 

Materiał i metody
badanie przeprowadzono w 2012 r. za pomocą autor-

skiego kwestionariusza wśród 208 studentów (55 kobiet 
i 153 mężczyzn) i roku Wychowania Fizycznego aWF 
w białej Podlaskiej. udział w badaniach był dobrowolny 
i anonimowy, a dobór respondentów losowy. Do wykaza-
nia istotności statystycznych użyto testu χ2. obliczenia wy-
konano przy użyciu pakietu statystycznego statistica 8.0. 
Przyjęto 5% ryzyko błędu.

Wyniki
Porównując badaną grupę pod względem płci, wyka-

zano, że kobiety częściej niż mężczyźni spożywały kawę 
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(p < 0,05), mężczyźni natomiast częściej spożywali czeko-
ladę (p < 0,05). z analizy spożycia kawy w ciągu dnia wy-
nika, że kobiety piją najczęściej kawę 3–4 razy dziennie, 
a mężczyźni 1–2 razy dziennie (p < 0,05). studenci czę-
ściej wybierają kawę parzoną, a studentki rozpuszczalną  
(p < 0,05) (tab. 1). Pozostałe badane produkty były spoży-
wane przez 50% studentów, tj. napoje typu cola 47,2% ko-
biet i 49,6% mężczyzn oraz napoje energetyzujące przez 
50,9% studentek oraz 50,3% studentów (tab. 2). Wśród an-

kietowanej grupy znalazły się osoby stosujące więcej niż je-
den produkt zawierający kofeinę – było to 58,8% mężczyzn 
i 58,2% kobiet. zarówno kobiety, jak i mężczyźni równie 
często spożywają herbatę czarną. W obu grupach napoje 
zawierające kofeinę były wypijane popołudniami i wieczo-
rem podczas nauki. Wyliczona ilość spożywanej kofeiny za-
wartej w spożywanych produktach przez jednego studenta 
wynosiła od 184,4 mg do 282,2 mg/dobę

Dyskusja
napoje zawierające kofeinę są często spożywane przez 

młodzież akademicką ze względu na działanie pobudza-
jące oraz walory smakowe. zawartość kofeiny w filiżance 
(ok. 150 ml) mocnego naparu kawy mielonej wynosi 74 mg, 
a taka sama ilość kawy rozpuszczalnej powoduje wprowa-
dzenie do organizmu 117 mg kofeiny. zawartość kofeiny 
w herbacie to około 14–65 mg. napoje typu cola w 100 
ml zawierają 10 mg kofeiny [5]. Porcja czekolady do picia 
czy kakao to około 4–5 mg kofeiny [6]. Dostępne badania 
naukowe wskazują, że umiarkowane spożycie kofeiny 100–
–300 mg/dobę ma korzystny wpływ na sprawność myślenia, 
koncentrację oraz wydolność fizyczną [7]. badana grupa 
studentów spożywała < 300 mg/dobę. z badań przeprowa-
dzonych w lublinie wynika, że studenci lubelskich wyż-
szych uczelni często spożywają napoje zawierające kofeinę 
i łączą napoje energetyzujące z alkoholem, co prowadzi 
do wystąpienia wymiotów, złudnego uczucia trzeźwości, 
wzmożonego działania alkoholu oraz pobudzenia psycho-
ruchowego [8]. Wśród ankietowanej grupy nie stwierdzono 
łączenia alkoholu z napojami energetyzującymi pomimo 
ich częstego spożywania, zaobserwowano natomiast łącze-
nie różnych produktów zawierających kofeinę równocze-
śnie. Według instytutu żywności i żywienia, niskie spożycie 
kawy to 1–2 filiżanki na dobę, 3–4 filiżanki to umiarkowa-
ne, natomiast 5 i więcej filiżanek to wysokie spożycie kawy 
[9]. Wśród badanej grupy studiującej młodzieży wykazano 
niskie i umiarkowane spożycie kawy, co uznaje się za bez-
pieczne dla zdrowia. Porównując przeprowadzone badania 

do badań Dudy i wsp., zbliżony odsetek studentów spoży-
wał kawę (58–81%) [10]. Wyniki wielu badań wykazały, że 
osoby stosujące kofeinę wykazują większą sprawność umy-
słową. zostało to potwierdzone w badaniach, podczas któ-
rych wykonywane były różnego rodzaju testy oraz zadania 
polegające na zapamiętywaniu [11]. nic więc dziwnego, że 
studenci często stosują używki zawierające kofeinę podczas 
nauki. noc jest naturalną porą snu, zatem kiedy człowiek 
zmuszony jest nocą do nauki, musi liczyć się z problemem 
osłabionej sprawności umysłowej. Wśród studentów jed-
nym z powszechnych sposobów radzenia sobie z tym pro-
blemem, a także z towarzyszącą sennością, jest stosowanie 
środków pobudzających, z których najszerzej stosowanym 
jest kofeina. z wielu badań naukowych wynika, że kofeina 
wywiera zarówno korzystny, jak i niekorzystny wpływ na 
organizm człowieka, zależy to od spożytej dawki, wrażli-
wości organizmu oraz stanu zdrowia danej osoby [12, 13]. 

Wnioski 
1. Kawa oraz napoje energetyzujące stosowane przez stu-

dentów to główne źródło kofeiny.
2. Wszystkie napoje zawierające kofeinę były spożywane 

w godzinach popołudniowych oraz wieczornych pod-
czas intensywnego wysiłku umysłowego.

3. istnieje potrzeba edukacji żywieniowej studentów 
w celu uświadomienia zagrożeń wynikających ze sto-
sowania równocześnie wielu produktów zawierają-
cych kofeinę.

Tabela 1. Spożycie kawy wśród studentów

Płeć 1–2 razy 3–4 razy 5–6 razy Kawa parzona Kawa rozpuszczalna

Kobiety (n = 51) 13,7% 82,3% 3,9% 29,5% 70,5%

mężczyźni (n = 107) 74,7% 19,6% 5,7% 65,4% 34,6%

Porównanie p < 0,05 p < 0,05 ns p < 0,05 p < 0,05

Tabela 2. Spożycie produktów zawierających kofeinę

Płeć Herbata 
czarna

Kawa Kakao/czeko-
lada

Napoje 
energetyczne 

Napoje 
typu cola 

Kilka produk-
tów łącznie 

Kobiety (n = 55) 36,3% 92,7% 41,8% 50,9% 47,2% 58,2%

mężczyźni (n = 153) 32,7% 69,9% 90,2% 50,3% 49,6% 58,8%

Porównanie ns p < 0,05 p < 0,05 ns ns ns
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