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 CEL PRACY 

Celem pracy było przebadanie preferencji konsumentów na rynku mrożonej żywności wygodnej  

oraz czynników determinujących wybór tego rodzaju produktów.   

MATERIAŁ I METODY 

Badania zostały przeprowadzone za pomocą ankiety. Zawierała ona łącznie 16 pytań. W badaniu  

wzięło udział 159 osób. Dobór respondentów był przypadkowy. Wszystkie kwestionariusze zostały 
przesłane i wypełnione drogą elektroniczną. Badania trwały 30 dni. Przeprowadzono je w okresie 
jesiennym.  

Ankieta składała się z następujących rodzajów pytań: 

- pytania zamknięte jednokrotnego wyboru; 

- pytania zamknięte wielokrotnego wyboru; 

- pytania otwarte . 

W ankiecie pytano o płeć, wiek, wykształcenie, wielkość gospodarstwa domowego i miejsce 
zamieszkania. Pytania dotyczyły także tego, jak często badani spożywają mrożoną żywność wygodną, 
podczas jakich posiłków, gdzie się najczęściej w nią zaopatrują i czym się kierują przy jej wyborze.  

 



WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 
Wśród 159 osób ankietowanych było 82,4% (131) kobiet i 17,6% (28) mężczyzn. 
Największą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 21 – 30 lat.  Respondenci w tej grupie  
wiekowej stanowili 71,8% całości. Kolejną, pod względem wielkości grupę stanowiły osoby w przedziale  
15 – 20 lat - 25,8%, natomiast trzecią, ankietowani w wieku 46 – 60 lat, co wynosiło 1,8%. Najmniej było  
osób w grupie wiekowej 31 – 45 lat -  0,6%. Od osób w przedziale wiekowym 61 lat i więcej, nie 
uzyskano żadnej ankiety.  
Większość (71,8%) badanych stanowiły osoby ze średnim wykształceniem. Drugą pod wzgledem 
liczebności grupą były osoby z wykształceniem wyższym (27%). Resztę stanowiły osoby z  
wykształceniem podstawowym 0,6% i zawodowym 0,6%.  
Z przeprowadzonej ankiety jednoznacznie wynika, że najwięcej ankietowanych mieszkało w miastach 
powyżej 200 tysięcy mieszkańców - 49,8%, natomiast pozostali badani zamieszkiwali mniejsze miasta, poniżej  
200 tysięcy mieszkańców oraz wsie (25,1% całości).  
Najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające gospodarstwa domowe 3 – 4 osobowe. Stanowiły one 
51,6% całości.  
 

 
 
 

 
 

Wybór produktów spożywczych przez konsumentów zależał od różnych 
czynników: wiedzy, zamożności, ogólnego stanu zdrowia, wieku czy struktury 
gospodarstwa domowego. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że mrożoną 
żywność wygodną spożywało aż 91% (145) ankietowanych, natomiast 9% 
respondentów pod żadną postacią nie spożywało mrożonej żywności (Rys. 1). 
Osoby te nie brały udziału w dalszym badaniu.  

Nie spożywa 
9%  

Spożywa 91%  
Rys. 1. Czy spożywa Pan/Pani mrożoną żywność 
wygodną?  



Najwięcej ankietowanych, czyli 49% stwierdziło, że spożywa mrożoną żywność raz w tygodniu. Takiej odpowiedzi udzieliły 
głównie osoby młode w wieku 21 – 30 lat (74,6%). Spożycie rzadsze niż raz w miesiącu zadeklarowało aż 24,7% respondentów. Raz 
w miesiącu i 2-3 razy w tygodniu spożywała ją podobna liczba ankietowanych i wynosi ona odpowiednio 10,4% i 12,4%. Najmniej 
badanych spożywało tego rodzaju żywność codzienne -  tylko 1,4% (Rys.2).  

Najwięcej respondentów kupowało mrożoną żywność wygodną w sklepach dyskontowych, tj. 42,8%, niewiele mniej - 31,8% 
zaopatrywało się w hipermarketach. W supermarketach i sklepach osiedlowych zakupów tych produktów dokonywało 
odpowiednio 14,5% i 10,3%.  

Przy wyborze mrożonej żywności wygodnej ankietowani najczęściej kierowali się ceną - 26,2%. Były to osoby młode w 
przedziale wiekowym 21 – 30 lat (78,4%) oraz posiadające średnie wykształcenie (75%). Kolejnymi czynnikami, które brane były 
pod uwagę to skład 23,5% i producent 18,8 %. Wielkość opakowania i promocja miały podobne znaczenie - odpowiednio po 
15,2% i 11,3%. Najmniejszą uwagę konsumenci zwracali na etykietę/kolorystykę. Miało to znaczenie, tylko dla 5% ankietowanych. 
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Aż 58,6% respondentów głównie z przedziału wiekowego 21-30 lat (71,4%) zadeklarowało, że wydaje od 11 do 30 zł miesięcznie 
na mrożoną żywność wygodną. Były to osoby posiadające wykształcenie średnie (81,2%). Na drugim miejscu (27,6%), były osoby 
wydające kwotę 1 - 10 zł. Wraz ze wzrastającą kwotą liczba osób spadała: 31 - 50 zł wydawało 10,4% ankietowanych, a 51 zł i więcej 
wydawało tylko 3,4% respondentów. 

Respondenci musieli również zastanowić się, czy podczas zakupu mrożonej żywności wygodnej zwracają uwagę na informacje 
zawarte na opakowaniu.  Na podstawie ankiety stwierdzono, iż 70,3% ankietowanych odpowiedziało, że zwraca uwagę, a 29,7%, że 
nie jest to dla nich istotne. Odpowiedzi tych udzielały w większości osoby z wykształceniem średnim. Najwięcej respondentów - 
22,5% sprawdzało datę przydatności do spożycia, 22,2% skład, 19,3% sposób przygotowania, 16,1% wartość odżywczą, 11,4% 
sposób przechowywania, a 8,5% informacje o walorach zdrowotnych. 

 
 

STWIERDZENIA I WNIOSKI 
 
1. Ponad 90% ankietowanych zadeklarowało, że spożywa mrożoną żywność wygodną. Były to głównie osoby w wieku 21–30 lat ze 

średnim wykształceniem.  
2. Respondenci spożywali tę żywność raz w tygodniu, głównie na obiad, gdyż uważali ją za szybką i łatwą w przygotowaniu.  
3. Większość ankietowanych zaopatrywała się w mrożoną żywność wygodną w sklepach dyskontowych, np. Biedronka, Lidl.  
4. Stwierdzono również, że osoby biorące udział w badaniu zwracały uwagę na informacje zawarte na opakowaniu, w szczególności 

na datę przydatności do spożycia, skład oraz sposób przygotowania.  
 
 
 
 
 
 
 


