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Celem pracy była ocena wpływu wykształcenia rodziców, miejsca 

zamieszkania i struktury rodziny na podaż energii i makroskładników 

odżywczych w całodziennych racjach pokarmowych (CaRP) 

wrocławskich gimnazjalistów. Określono także wpływ wybranych 

zwyczajów żywieniowych, m. in.: liczbę i częstotliwość spożywania 

posiłków w ciągu dnia oraz miejsce spożywania głównego posiłku na 

pobranie energii i składników odżywczych młodzieży z wrocławskich 

gimnazjów.  

 

METODY BADAŃ 

 Oceny częstości współwystępowania czynników żywieniowych i 

pozażywieniowych dokonano metodą wywiadu bezpośredniego, 

przy pomocy kwestionariusza, opracowanego w Katedrze Żywienia 

Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  

 Do oceny sposobu żywienia zastosowano wywiad o spożyciu z 

ostatnich 24 godzin przed badaniem, powtórzony siedmiokrotnie.  

 Do oceny ilościowej wielkości spożywanych porcji wykorzystano 

„Album fotografii produktów i potraw”.  

 Uzyskane dane zostały poddane ilościowej ocenie za pomocą 

programu komputerowego „Energia v. 4.1” dla Windows 95, 

zawierający bazę danych utworzoną przez autorów na podstawie 

„Tabel wartości odżywczej produktów spożywczych”. 
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CHARAKTERYSTKA BADAŃ: 

 Badania prowadzono w okresie od marca do grudnia 2012 

roku, w grupie 233 uczniów w wieku 13 - 15 lat, w tym 129 

dziewcząt i 104 chłopców w trzech wrocławskich 

gimnazjach.  

 Uzyskane wyniki porównano z Norami Żywienia dla 

Populacji Polskiej – nowelizacja” (Jarosz 2012) na poziomie 

średniego zapotrzebowania (EAR).  

 Do oceny wpływu czynników socjoekonomicznych na 

podaż energii i makroskładników odżywczych badanej 

grupy młodzieży zastosowano testy nieparametryczne. Do 

porównań między grupami wykorzystano test U Manna- 

Whitneya. Do oceny wpływu czynników 

socjoekonomicznych na wybrane zwyczaje żywieniowe 

wykorzystano test Chi2. Różnice istotne statystycznie 

występowały przy poziomie p<0,05. 



Wyniki: 

 
Wnioski: 

1. Wyższe wykształcenie rodziców miało istotny wpływ na 

zawartość białka ogółem i białka zwierzęcego w 

całodziennych posiłkach badanej młodzieży.  

2. Miejsce zamieszkania i struktura rodziny w całej grupie 

młodzieży nie miała istotnego wpływu na podaż energii 

i makroskładników odżywczych w całodziennych 

posiłkach oraz na prawidłową liczbę posiłków, wybór 

domu jako miejsca spożywania głównego posiłku oraz 

codzienne spożywanie śniadań, drugich śniadań, 

obiadów i kolacji.  

3. Wyższe wykształcenie obojga rodziców lub tylko 

jednego z nich powodowało istotnie rzadsze 

spożywanie głównego posiłku w domu w całej badanej 

grupie młodzieży, a zwłaszcza w grupie dziewcząt.  

4. Nie wykazano istotnej różnicy w spożywaniu 

prawidłowej liczby posiłków w zależności od 

wykształcenia obojga rodziców lub tylko jednego z nich.  
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Liczba i miejsce spożywanych posiłków w badanej grupie młodzieży (n=233) 

^,* - różnice statystycznie istotne w teście Chi2 (p<0,05) 

Wpływ wyższego wykształcenia obojga rodziców na częstotliwość spożywania 

posiłków badanej młodzieży (n=233) ze względu na wykształcenie rodziców 

^,* - różnice statystycznie istotne w teście Chi2 (p<0,05) 


