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Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodych kobiet  
na przykładzie studentek lubelskich uczelni

Nutritional habits and physical activity of young women illustrated with  
an example of students of higher education facilities in Lublin

Monika Barcicka1, B, Ewa wasilEwicz1, B, Iwona ChmIel-Perzyńska2, A, C–F, 
MarEk DErkacz2, A, D–G, adam PerzyńskI3, D, E, anDrzEj nowakowski2, E, F

1 studenckie koło naukowe przy katedrze i klinice endokrynologii Uniwersytetu medycznego w lublinie
2 katedra i klinika endokrynologii Uniwersytetu medycznego w lublinie
3 katedra i klinika Psychiatrii Uniwersytetu medycznego w lublinie

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Prawidłowo zbilansowana dieta oraz regularna aktywność fizyczna to skuteczne sposoby prewencji 
otyłości i chorób będących jej wynikiem. 
Cel pracy. ocena zachowań związanych z odżywianiem i aktywnością fizyczną wśród młodych kobiet. 
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 1143 studentek za pomocą autorskiego kwestionariusza. 
Wyniki. 40% badanych deklarowało regularne podejmowanie aktywności fizycznej, a 46,8% – regularne spożywanie posił-
ków. osoby, które uważały, że prowadzą zdrowy styl życia, rzadziej spożywały słodycze (p < 0,05) i sięgały po produkty typu 
fast food (p < 0,05), a ich dieta była bogatsza w warzywa, owoce i produkty pełnoziarniste (p < 0,001). duże spożycie pokar-
mów solonych wiązało się z częstszym spożywaniem produktów mniej wartościowych (p < 0,001). większe spożycie pro-
duktów pełnoziarnistych, warzyw i owoców obserwowano wśród kobiet pochodzących z obszarów wiejskich (p < 0,001).
Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę zachęcania studentek do podejmowania regularnej aktywności fizycznej 
oraz konieczność edukacji studentek w zakresie zdrowej zbilansowanej diety.
Słowa kluczowe: nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna, studentki, zdrowy styl życia.

Background. a properly balanced diet and regular physical activity are effective methods to prevent obesity and 
diseases directly connected with it. 
Objectives. To assess the habits connected with nutrition and physical activity among young women. 
Material and methods. The study was conducted by means of an original questionnaire among 1143 female students. 
Results. 40% of respondents declared to take up physical activity regularly, and 46.8% to eat regular meals. People who con-
sidered themselves to lead a healthy lifestyle consumed candy (p < 0.05) and fast foods less frequently (p < 0.05), and their 
diet included a lot of vegetables, fruit and wholegrain products (p < 0.001). Consuming large amounts of salty products was 
connected with more frequent consumption of less healthy foods (p < 0.001). It was observed that women from rural areas 
consumed more wholegrain products, vegetables and fruit (p < 0.001).
Conclusions. The results of the study show the need to encourage female students to take up physical activity regularly as well 
as the necessity to educate female students in the field of healthy balanced diet.
Key words: nutritional habits, physical activity, female students, healthy lifestyle.

Streszczenie

Summary

Wstęp
obecnie w związku z kultem szczupłej i zgrabnej syl-

wetki staje się coraz bardziej popularny zdrowy styl życia 
polegający na właściwym odżywianiu i aktywności fizycz-
nej. Prawidłowo zbilansowana dieta z ograniczeniem spo-
życia produktów wysokoprzetworzonych i cukrów prostych, 
a obfitująca w świeże warzywa i owoce oraz regularna ak-
tywność fizyczna są skutecznym sposobem prewencji otyło-
ści i chorób będących jej wynikiem. należałoby się spodzie-
wać, że młode kobiety powinny się stosować do zasad zdro-
wego stylu życia. 

Cel pracy
Celem pracy była ocena zachowań związanych z odży-

wianiem i aktywnością fizyczną wśród studentek lubelskich 
uczelni. 

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono za pomocą 44-punktowego 

kwestionariusza autorskiego wśród 1200 studentek uczel-

ni wyższych województwa lubelskiego. ostatecznej ana-
lizie poddano 1143 ankiety zebrane wśród studentek kie-
runków: humanistycznych (39,5%), przyrodniczych (5,7%), 
ścisłych (15,1%) oraz medycznych (39,7%). analizy staty-
stycznej dokonano za pomocą testów χ2, współczynnika ko-
relacji spearmana, za poziom istotności statystycznej przyj-
mując wartość p < 0,05.

Wyniki
Średni wiek badanej grupy wynosił 21,5 ± 1,9 lat. 43,7% 

respondentek pochodziło ze wsi, 29% – z miast < 100 tys. 
mieszkańców, a 27,3% – z miast > 100 tys. mieszkań-
ców. 40% respondentek deklarowało regularne podejmo-
wanie aktywności fizycznej, a 46,8% – regularne spożywa-
nie posiłków. studentki kierunków medycznych i ścisłych 
zdecydowanie rzadziej podejmowały aktywność fizyczną  
(p < 0,05), zaś największy odsetek osób ćwiczących stwier-
dzono wśród studentek nauk przyrodniczych. w tabeli 1 ze-
brano deklaracje badanych dotyczące spożywania różnych 
rodzajów produktów.
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Tabela 1. Częstość spożywania różnych produktów  
w ciągu dnia

Rodzaj potraw Co najmniej  
raz dziennie

Kilka razy  
w tygodniu

Produkty z dużą ilością soli 47,4% 28%

słodycze 44,6% 35,4%

dania smażone 20,6% 47,7%

Pokarmy gotowane 44,7% 35,3%

Pokarmy pieczone 9,7% 30%

Pokarmy typu fast food 1,7% 6,1%

warzywa 57,9% 90,1%

owoce 57,8% 32,5%

Produkty pełnoziarniste 56,5% 26,4%

osoby, które w swojej opinii prowadziły zdrowy tryb 
życia nieco rzadziej spożywały słodycze (p < 0,05) i rza-
dziej sięgały po produkty typu fast food (p < 0,05), a ich die-
ta była bogatsza w warzywa, owoce i produkty pełnoziarni-
ste (p < 0,001). nie stwierdzono natomiast, by unikały one 
pokarmów smażonych czy zawierających dużą ilość soli. 
duże spożycie pokarmów solonych wiązało się z częst-
szym spożywaniem produktów mniej wartościowych: sło-
dyczy, pokarmów smażonych i typu fast food (p < 0,001). 
studentki kierunków przyrodniczych najrzadziej sięgały po 
produkty fast food, najczęściej ten typ pożywienia wybiera-
ły studentki nauk ścisłych (p < 0,05). z kolei spożycie owo-
ców było znacznie większe wśród studentek uczelni me-
dycznych (p < 0,05). wśród klientek sieci fast food przewa-
żały mieszkanki małych miast (p < 0,05). większe spoży-
cie produktów pełnoziarnistych, warzyw i owoców zaob-
serwowano wśród kobiet pochodzących z obszarów wiej-
skich (p < 0,001). 

Dyskusja
Uzyskane przez nas wyniki wskazują, że duża grupa 

młodych kobiet nie przestrzega zasad zdrowego stylu ży-
cia. aż 60% ankietowanych nie podejmuje regularnego wy-
siłku fizycznego, a co druga respondentka nieprawidłowo 
komponuje codzienną dietę. wydaje się, że wprowadzenie 

obligatoryjnych zajęć ruchowych w czasie całego procesu 
kształcenia studentów mogłoby stać się elementem prewen-
cji otyłości i związanych z nią chorób. 

w przeprowadzonym przez nas badaniu szczupłych ko-
biet, regularnie korzystających z klubów fitness, wykazali-
śmy, że przestrzeganie zasad dotyczących zdrowego sty-
lu życia dotyczyło przede wszystkim kobiet z wyższym 
wykształceniem [1]. Były to jednak osoby, które regular-
nie uprawiały ćwiczenia fizyczne, głównie w celu dbania 
o własne zdrowie i stąd mogą wynikać różnice dotyczą-
ce nawyków żywieniowych między obecnie badaną grupą 
[2]. obecnie nieprawidłowe odżywianie się stanowi global-
ny problem. Badania studentów europejskich wykazały, że 
istotnym czynnikiem decydującym o sposobie żywienia jest 
także zamieszkanie w domu rodzinnym, skutkujące częst-
szym spożywaniem warzyw i mięsa [3]. według danych po-
chodzących spoza europy, kobiety rzadziej niż mężczyźni 
podejmują aktywność fizyczną i spożywają większą ilość 
niezdrowych przekąsek, takich jak chipsy czy słodycze [4]. 

w naszym badaniu widoczne są różnice między nawy-
kami żywieniowymi kobiet w zależności od ich pochodze-
nia. wydaje się, że stosunkowo najlepsze nawyki żywie-
niowe mają kobiety pochodzące z terenów wiejskich. Ich 
dieta oparta jest w dużej mierze na warzywach i owocach 
oraz produktach pełnoziarnistych – zapewne ze względu 
na łatwą ich dostępność na terenach wiejskich oraz więk-
sze przywiązanie do tradycyjnego modelu żywienia. z ko-
lei osoby pochodzące z małych miast mają największą 
skłonność do korzystania z wysokoprzetworzonych posił-
ków w sieciach fast food, w przeciwieństwie do mieszka-
nek dużych miast, gdzie ten rodzaj jedzenia jest bardzo ła-
two dostępny i być może z tego powodu mniej popular-
ny wśród młodych osób. niepokojący wydaje się również 
fakt spożywania posiłków zawierających dużo soli, praw-
dopodobnie wynikający z niewiedzy o szkodliwości soli ku-
chennej. dane z piśmiennictwa wskazują, że nawet wśród 
osób z nadciśnieniem tętniczym jedynie co czwarty bada-
ny posiada wiedzę o konieczności ograniczenia spożycia 
soli w diecie [5].

Wnioski
Uzyskane przez nas wyniki wskazują na potrzebę za-

chęcania studentek do podejmowania regularnej aktywno-
ści fizycznej. sugerują również konieczność edukacji mło-
dych kobiet w zakresie zdrowej zbilansowanej diety.
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