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Cel pracy: Celem pracy była analiza zaburzeń odżywiania, poznanie nawyków żywieniowych oraz scharakteryzowanie aktywności 
fizycznej dzieci szkolnych w wieku 6–13 lat w mieście Piekary Śląskie. Materiał i metody: Badaniu poddane zostały dzieci w wieku 
6–13 lat w mieście Piekary Śląskie. W badaniu wzięło udział 508 osób: 252 chłopców (49,61%) oraz 256 dziewczynek (50,39%). 
Na podstawie otrzymanych danych obliczono wartości współczynników BMI oraz dokonano analizy stopnia odżywienia. Ponadto 
przeprowadzono analizy statystyczne dotyczące zwyczajów żywieniowych oraz aktywności fizycznej badanych dzieci. Wyniki: 
Prawie 38% badanych dzieci dotyczył problem nadwagi lub otyłości. Jednocześnie co piąte dziecko okazało się niedożywione. 
Niewiele ponad 45% uczniów spożywa prawidłową liczbę posiłków w ciągu doby. Około 67% ankietowanych codziennie je pierwsze 
i drugie śniadanie. Tylko niespełna 5% respondentów zjada każdego dnia pięć lub więcej porcji warzyw i owoców. Zaledwie 53% 
dzieci codziennie spożywa mleko lub jego przetwory. Ponad 82% uczniów deklaruje, że kilka razy w tygodniu zjada mięso. Prawie 
co trzecie dziecko codziennie sięga po słone przekąski lub słodycze. Około 60% dzieci w ramach aktywności fizycznej preferuje 
„ruch na świeżym powietrzu”, a ponad 21% regularnie uprawia jakiś sport. Wnioski: Badani uczniowie szkół podstawowych mają 
niewłaściwe nawyki żywieniowe. Spożywają nadmierne ilości niektórych produktów spożywczych (przede wszystkim słodyczy), 
natomiast zbyt małe ilości warzyw i owoców, ryb oraz mleka i wysoko błonnikowych produktów zbożowych. Poza tym zauważono, 
że zachowania zdrowotne w zakresie aktywności fizycznej wśród badanych dzieci we wczesnym okresie dorastania są niewłaściwe.

Słowa kluczowe: nadwaga, otyłość, niedożywienie, dzieci szkolne

Aim: The aim of the paper was to analyse nutrition disturbances, determine dietary habits and characterise physical activity among 
school children at the age of 6–13 in the Polish city of Piekary Śląskie. Material and methods: The study involved children aged 
6–13 attending primary schools in Piekary Śląskie. There were 508 participants: 252 boys (49.61%) and 256 girls (50.39%). 
On the basis of the data collected, BMI was established and the level of nutrition was analysed. Additionally, dietary habits and 
the amount of physical activity were analysed statistically. Results: Obesity and overweight is present in nearly 38% of children. 
Simultaneously, every fifth child is malnourished. Slightly more than 45% of children have a proper number of meals per day. 
Approximately 67% of respondents have first and second breakfast every day. Only about 5% of pupils eat five or more portions 
of fruit or vegetables a day. Merely 53% of children consume milk and milk products regularly. Over 82% of pupils declare that they 
eat meat a few times a week. Nearly every third child eats sweets or salty snacks every day. About 60% of children prefer outdoor 
physical activity, and more than 21% systematically practise sport. Conclusions: The children examined – pupils attending primary 
schools – have improper dietary habits. They consume excess amounts of certain foods (mostly sweets), but too few vegetables and 
fruit, fish, milk and high-fibre grain products. Moreover, it was observed that physical activity in adolescence is inappropriate.
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WSTĘP

Dzieci w wieku szkolnym są szczególnie narażo-
ne na nieprawidłowe nawyki żywieniowe. Wyni-
ka to z faktu, że przyzwyczajenia żywieniowe w tej 

populacji dopiero się kształtują. Większość błędów diete-
tycznych dzieci szkolnych jest powieleniem nieprawidło-
wych zwyczajów ich rodziców(1). Właściwy sposób odży-
wiania stanowi elementarny czynnik warunkujący rozwój 
organizmu i jego prawidłowe funkcjonowanie. Równowa-
ga energetyczna pomiędzy podażą a wydatkowaniem po-
zwala na utrzymanie prawidłowej masy ciała i uniknięcie 
poważnych konsekwencji zdrowotnych, mogących wystąpić 
zarówno w przypadku nadmiernej, jak i zbyt niskiej masy 
ciała. Jak podaje UNICEF, ponad 165 mln dzieci poniżej 
5. roku życia ma zbyt małą w stosunku do wieku i płci dłu-
gość ciała lub jest chronicznie niedożywionych. Natomiast 
ponad 100 mln cierpi z powodu niedowagi(2). Skutkiem nie-
dostatecznej podaży w diecie substancji odżywczych (wę-
glowodanów, białek i tłuszczów) w odpowiednich propor-
cjach oraz witamin i mikroelementów są zahamowanie 
wzrostu dziecka oraz zaburzenia w funkcjonowaniu wie-
lu układów i narządów(3,4). Według UNICEF każdego roku 
250 000–500 000 dzieci zagrożonych jest ślepotą z powodu 
niedoboru witaminy A(2). Długotrwałe niedożywienie z ko-
lei prowadzi do kalectwa fizycznego, upośledzenia neuro-
logicznego i śmierci dziecka(5,6). Z drugiej strony niezwykle 
niepokojącym zjawiskiem są coraz częściej występujące we 
współczesnym społeczeństwie nadwaga i otyłość. Dane epi-
demiologiczne wskazują, że w 2015 roku na całym świecie 
2,3 mld ludzi będzie miało zaawansowaną nadwagę, z cze-
go 704 mln stanowić będą otyli(7). Szacuje się, że w Euro-
pie około 20% dzieci do 14. roku życia ma nadmiar masy 
ciała, a u następnych 5% stwierdza się otyłość(8,9). W Pol-
sce problem nadmiernej masy ciała wśród dzieci szkolnych 
dotyczy około 18% z nich(10). Niestety, dzieci, które w okre-
sie dorastania borykały się z problemem nadwagi i otyłości, 
zazwyczaj stają się otyłymi dorosłymi(1,11). Otyłość, zarów-
no u dzieci, jak i u dorosłych, jest jednym z głównych czyn-
ników sprzyjających występowaniu zaburzeń gospodarki 
lipidowej i nadciśnienia tętni czego, a także insulinoopor-
ności. Konsekwencją tego jest często rozwój zespołu me-
tabolicznego i chorób układu sercowo-naczyniowego(1,12,13).

MATERIAŁ I METODY

Badania zostały przeprowadzone w grupie dzieci w wieku 
6–13 lat w szkołach podstawowych w mieście Piekary Ślą-
skie po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji dyrekcji szkół. 
W czasie od maja do listopada 2014 roku rozdano respon-
dentom 1000 papierowych autorskich kwestionariuszy, za-
wierających 34 pytania z możliwością wyboru jednej odpo-
wiedzi. Dotyczyły one danych antropometrycznych dzieci, 
ich zwyczajów żywieniowych oraz aktywności fizycznej. 
Ankiety były wypełniane przez rodziców dzieci na zebra-
niach rodziców po wstępnych instrukcjach autorów pracy, 

INTRODUCTION

School children are at a particular risk of developing 
improper nutritional habits. This results from the fact 
that dietary habits in this population are still shaping. 

Most dietary errors in this group reflect improper dietary 
habits of their parents(1). Proper nutrition is the basic fac-
tor of the development of the organism and its appropriate 
functioning. Energy balance between intake and expendi-
ture enables proper body weight to be maintained. More-
over, serious consequences for health of both too high or too 
low body weight can be avoided. According to UNICEF, over 
165 million children younger than 5 are chronically mal-
nourished and the length of their bodies is too low for their 
age and gender. One hundred million children, however, are 
overweight(2). The effects of improper intake of nutrients 
(carbohydrates, proteins, fats) in appropriate proportions 
as well as vitamins and micronutrients are growth retar-
dation and disorders in functions of numerous organs and 
systems(3,4). According to UNICEF, 250,000–500,000 chil-
dren each year are at risk of blindness due to vitamin A defi-
ciency(2). Long-term malnutrition leads to physical disability, 
neurological impairment and death(5,6). On the other hand, 
overweight and obesity, which are more and more com-
mon in the contemporary society, are alarming phenomena. 
Epidemiological data show that in 2015, 2.3 billion people 
worldwide will be highly overweight, 704 million of which 
will be obese(7). It is estimated that approximately 20% of Eu-
ropean children under the age of 14 are overweight, and 5% 
are obese(8,9). In Poland, the problem of overweight con-
cerns 18% of school children(10). Unfortunately, overweight 
or obese children usually become obese adults(1,11). Obesity, 
both in childhood and adulthood, is one of the major factors 
contributing to lipid metabolism disturbances, arterial hy-
pertension and insulin resistance. As a result, metabolic syn-
drome and cardiovascular diseases develop(1,12,13).

MATERIAL AND METHODS

The study involved children aged 6–13 attending primary 
schools in the Polish city of Piekary Śląskie. The headmas-
ters of the schools consented to the study. From May to 
November 2014, 1,000 questionnaires with 34 questions (to 
which one answer could be selected) were given to the re-
spondents. They concerned anthropometric data of chil-
dren, their dietary habits and physical activity. The ques-
tionnaires were completed by parents during school 
meetings after being instructed by the authors of the paper, 
and later at home. As a result, 621 questionnaires were ob-
tained (response rate = 62%), 508 of which were complet-
ed correctly and included in the study. Incomplete or emp-
ty questionnaires were excluded from the investigation. 
The results obtained were analysed statistically with the use 
of a STATISTICA 10 system. The group of 508 children in-
cluded 252 boys (49.61%) and 256 girls (50.39%). Detailed 
characteristics of the group are presented in Tab. 1.
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a ponadto samodzielnie w domach. W wyniku prowadzo-
nych badań otrzymano 621 kwestionariuszy (response rate 
= 62%), z których do analizy statystycznej zakwalifikowa-
no 508 prawidłowo wypełnionych. Kwestionariusze wy-
pełnione w sposób niekompletny bądź puste nie zostały 
uwzględnione w badaniach. Przeprowadzono analizę staty-
styczną uzyskanych wyników badań przy użyciu programu 
STATISTICA 10. W grupie 508 przebadanych dzieci było 
252 (49,61%) chłopców i 256 (50,39%) dziewczynek. Szcze-
gółowa charakterystyka grupy badanej znajduje się w tab. 1.

WYNIKI

Dane demograficzne

Blisko 90% (457) ankietowanych pochodzi z rodzin o struk-
turze pełnej, 9,45% (48) – z rodzin niepełnych, natomiast 
troje dzieci znajduje się pod opieką rodziny zastępczej. Naj-
więcej, bo 57,68%, ankietowanych rodziców posiadało dwo-
je dzieci, 24,40% stanowiły rodziny z jednym potomkiem, 
a około 18% badanych dzieci pochodziło z rodzin wielo-
dzietnych (definiowanych jako rodziny z trojgiem dzie-
ci i więcej). Średni wiek matek biorących udział w ba-
daniu to 37,02 ± 5,18 roku, z kolei dla ojców wyniósł on 
39,33 ± 5,84 roku. Struktura wykształcenia rodziców okaza-
ła się zróżnicowana. Najwięcej rodziców posiada wykształ-
cenie średnie (43,70% kobiet oraz 41,34% mężczyzn). Na-
stępnie u kobiet dominuje wykształcenie wyższe (32,28%), 
a u mężczyzn wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,69%). 
Pełną strukturę wykształcenia przedstawia tab. 2.

Stopień odżywienia badanych dzieci

Na podstawie pomiarów antropometrycznych i wyliczo-
nych wskaźników BMI (body mass index) określono, zgod-
nie z europejskimi normami (ryc. 1), stopień odżywie-
nia badanych dzieci. Problem otyłości dotyczył 23,41% 
chłopców i około 18% dziewczynek, z kolei nadwagą do-
tkniętych było 19,44% chłopców i 14,45% dziewczynek. 
Stan niedożywienia w badanej grupie dzieci stwierdzono 
u 16,67% osób płci męskiej oraz u około 22% płci żeńskiej. 

RESULTS

Demographic data

Nearly 90% (457) of the respondents come from complete 
families and 9.45% (48) – from incomplete families. Three 
children were under foster care. The greatest number of the 
respondents (57.68%) had two children, 24.40% – one child, 
and approximately 18% of children came from large fami-
lies with three or more children. The mean age of mothers 
was 37.02 ± 5.18, and fathers – 39.33 ± 5.84. Their educa-
tion varied. Most of them had secondary education (43.70% 
of women and 41.34% of men). It was followed by high-
er education in women (32.28%), and vocational education 
in men (31.69%). Education of the respondents is present-
ed in Tab. 2.

Level of nutrition

Based on anthropometric data and BMI (body mass index) 
values, the level of nutrition was calculated in accordance 
with European standards (Fig. 1). The problem of obesity 
concerned 23.41% of boys and approximately 18% of girls; 
19.44% of boys and 14.45% of girls were overweight. Malnu-
trition was observed in 16.67% of boys and 22% of girls. Nor-
mal body weight for height and gender was noted in nearly 
43% of children. Obesity and overweight was present in near-
ly 37.60% of children. At the same time, every fifth child was 
malnourished. The level of nutrition is presented in Tab. 3.

The characteristics of dietary habits

The questions about dietary habits mainly concerned 
the quantity and quality of food consumed by children. Par-
ents were also asked how often children eat in fast food bars 
and about the products that children most frequently buy 
in school shops. One of the questions concerned the nutri-
tion status of parents: nearly 25% of them declared that one 
of the parents is overweight or obese. The children from 
Piekary Śląskie eat at least two meals per day. Among girls, 
45.70% eat five or more meals per day, 45.31% – four meals 
a day, 8.59% – three meals per day, and 0.40% – two meals 

Wiek badanych dzieci (lata)
Age (years)

Liczba chłopców
Number of boys

Liczba dziewczynek
Number of girls

6 i 7
6 and 7 17 29

8 52 44
9 48 47

10 30 38
11 37 37
12 40 34
13 28 27

Suma
Total 252 256

Tab. 1. Struktura wiekowa grupy badanej
Tab. 1. Age of the investigated group

Wykształcenie
Education

Matki
Mothers

Ojcowie
Fathers

Wyższe
Higher 32,28% 23,82%

Średnie
Secondary 43,70% 41,34%

Zasadnicze zawodowe
Vocational 21,06% 31,69%

Gimnazjalne
Lower secondary 0,59% 0,98%

Podstawowe
Primary 2,37% 2,17%

Tab. 2. Struktura wykształcenia rodziców
Tab. 2. Education of parents
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Prawidłową masę ciała w stosunku do wzrostu i płci odno-
towano u prawie 43% badanych. Problem nadwagi lub oty-
łości dotyczył 37,60% badanych dzieci. Jednocześnie co pią-
te badane dziecko było niedożywione. Struktura stopnia 
odżywienia została przedstawiona w tab. 3.

Charakterystyka przyzwyczajeń 
żywieniowych dzieci

Pytania o przyzwyczajenia żywieniowe zawarte w kwestio-
nariuszu dotyczyły głównie ilości oraz jakości spożywanej 
przez dzieci żywności. Zapytano również o częstość spoży-
wania posiłków w barach typu fast food oraz o najczęściej 
kupowane przez dzieci produkty w szkolnych sklepikach. 
Jedno z pytań zawartych w kwestionariuszu dotyczyło sta-
nu odżywienia rodziców: otóż prawie 25% z nich deklaru-
je, że któryś z rodziców badanego dziecka cierpi na nadwa-
gę bądź jest otyły. Badane dzieci w mieście Piekary Śląskie 
zjadają przynajmniej dwa posiłki dziennie. W grupie dziew-
czynek 45,70% spożywa pięć lub więcej posiłków w ciągu 
dnia, 45,31% – cztery posiłki, 8,59% – trzy posiłki, a 0,40% 
– dwa posiłki. Z kolei wśród chłopców pięć i więcej posił-
ków je 44,84%, cztery posiłki – 44,05%, trzy – 10,71%, a dwa 
posiłki – 0,40% badanych. Zgodnie z zasadami racjonalne-
go żywienia respondenci powinni spożywać pięć posiłków 
dziennie – w badanej grupie warunek ten spełnia niewie-
le ponad 45% dzieci. Na ryc. 2 przedstawiono procentowy 

per day. Among boys, 44.84% eat five or more meals per day, 
44.05% – four meals a day, 10.71% – three meals per day, 
and 0.40% – two meals per day. According to the principles 
of reasonable nutrition, the respondents should consume 
five meals a day – this condition is met by slightly more 
than 45% of children. Fig. 2 presents the percentage distri-
bution of the number of meals consumed by children. Ap-
proximately 67.32% of children (64.45% of girls and 70.24% 
of boys) have first breakfast at home before school, 22.64% 
of pupils (25% of girls and 20.24% of boys) do not have first 
breakfast every day, and 10.04% of children never have first 
breakfast at home. The answers to the question about sec-
ond breakfast at school are as follows:
• 66.73% of children (69.53% of girls and 63.89% of boys) 

have second breakfast every day at school;
• 31.69% of children (29.69% of girls and 33.73% of boys) 

have second breakfast but not every day;
• 1.58% of children (0.78% of girls and 2.38% of boys) nev-

er have second breakfast at school.

Grupa wiekowa badanych 
dzieci (lata)

Age group (years)

Stopień odżywienia badanych dzieci
Level of nutrition

Otyłość
Obesity

Nadwaga
Overweight

Norma
Normal weight

Niedożywienie
Malnutrition

6 i 7
6 and 7 21,74% 15,22% 50,00% 13,04%

8 14,58% 16,67% 46,88% 21,87%
9 22,11% 20,00% 36,84% 21,05%

10 27,94% 14,71% 38,24% 19,12%
11 20,27% 14,86% 41,89% 22,98%
12 20,27% 20,27% 47,30% 12,16%
13 20,00% 14,55% 40,00% 25,45%

Dzieci w wieku 6–13 lat
Children aged 6–13 20,67% 16,93% 42,72% 19,68%

Tab. 3. Struktura stopnia odżywienia dzieci w poszczególnych przedziałach wiekowych
Tab. 3. Nutritional status of children in given age groups

Ryc. 1. Sposób określania stopnia odżywienia dzieci
Fig. 1. Manner of determining the nutritional status of children

Poniżej 5. centyla 
Below the 5th centile

Nadwaga 
Overweight

Niedobór masy ciała 
Underweight

Powyżej 95. centyla 
Above the 95th centile

Od 85. do 95. centyla 
From 85th to 95th centile

Otyłość 
Obesity

Ryc. 2.  Struktura procentowa liczby spożywanych posiłków 
w ciągu doby przez dzieci

Fig. 2.  Number of meals consumed during the day by children 
(in percentage)
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rozkład liczby posiłków spożywanych przez dzieci. Około 
67,32% dzieci (64,45% dziewczynek i 70,24% chłopców) 
przed wyjściem do szkoły zjada codziennie pierwsze śnia-
danie w domu, 22,64% uczniów (25% dziewczynek i 20,24% 
chłopców) nie każdego dnia, a 10,04% z nich nigdy nie zja-
da pierwszego śniadania w domu. Odpowiedzi na pytanie 
dotyczące konsumpcji przez badane dzieci drugiego śniada-
nia w szkole przedstawiają się następująco:
• 66,73% respondentów (69,53% dziewczynek i 63,89% 

chłopców) codziennie podczas przerwy w szkole zjada 
drugie śniadanie;

• 31,69% (29,69% dziewczynek i 33,73% chłopców) uczniów 
spożywa drugie śniadanie, jednak nie każdego dnia;

• 1,58% (0,78% dziewczynek i 2,38% chłopców) badanych 
nigdy nie zjada drugiego śniadania w szkole.

Ryc. 3 przedstawia sposób wyposażenia dziecka przez ro-
dzica w drugie śniadanie do szkoły. W badanej grupie naj-
częściej spożywanym posiłkiem w  ciągu dnia, spośród 

Fig. 3 presents how children get their second breakfast. 
The most frequently eaten meal during the day was supper 
followed by dinner (93.50% and 83.46% of the respondents 
declare that their children have supper and dinner every 
day, respectively). The frequency of having dinner and sup-
per is presented in Figs. 4 and 5. Moreover, 57.28% of chil-
dren do not use the possibility of having prepaid dinners 
at school canteens (54.30% of girls and 60.32% of boys).
The data analysis reveals that only a small group of chil-
dren eat a proper amount of fruit and vegetables a day. 
Of the girls studied, five portions of fruit and vegetables 
are consumed by merely 6.25% of them, four portions – by 
merely 8%, three portions – by over 21%, two portions 
– by nearly 34%, and one portion – by approximately 29%. 
Of the boys studied, five portions of fruit and vegetables are 
consumed by slightly more than 3.50% of them, four por-
tions – by merely 4%, three portions – by about 13.50%, two 
portions – by nearly 36%, and one portion – by approxi-
mately 39%. Interestingly, 3.57% of boys and 1.17% of girls 
do not have access to fresh fruit and vegetables. Fig. 6 pres-
ents the frequency of consuming fruit or vegetables during 
the day (in percentage).
The questionnaire also included questions about issues 
associated with consumption of basic foods, essential for 
the proper growth and development of children, such as: 
milk or milk products, mineral water, fish, brown bread and 
meat. Parents were asked how frequently their children eat 
sweets and salty snacks at home. The results are presented in 
Tabs. 4 and 5. In the group of children studied, only 53.15% 
(49.61% of girls and 56.75% of boys) drink milk or eat milk 
products every day. Every third boy and over 45% of girls 
consume these foods several times a week; 62.20% of chil-
dren (63.28% of girls and 61.11% of boys) drink mineral 
water every day. Over 58% of girls and 53% of boys eat fish 
once a week, and every fourth girl and every third boy eat 

Ryc. 3. Sposób wyposażenia dziecka w drugie śniadanie do szkoły
Fig. 3. Manner of equipping children with their second breakfast

Przygotowane w domu – 95.41% 
Prepared at home – 95.41%

Zakupione przez dziecko 
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Bought by children on their way  

to school – 3.28%

Zakupione przez dziecko 
w sklepiku szkolnym – 1,31% 

Bought by a child  
in a school shop –1.31%

Ryc. 4. Częstość spożywania posiłków przez dziewczynki
Fig. 4. Frequency of having meals by girls

Ryc. 5. Częstość spożywania posiłków przez chłopców
Fig. 5. Frequency of having meals by boys
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wszystkich, była kolacja, a następnie obiad (93,50% i 83,46% 
respondentów deklaruje, że ich dziecko zjada codziennie 
odpowiednio kolację oraz obiad). Częstość konsumowania 
przez uczniów obiadów oraz kolacji przedstawiają ryc. 4 i 5. 
Ponadto 57,28% badanych dzieci nie korzysta z możliwości 
wykupienia przez rodziców obiadów w szkolnych stołów-
kach (54,30% dziewczynek i 60,32% chłopców).
Analiza otrzymanych danych pokazuje, że tylko niewielka 
grupa ankietowanych spożywa odpowiednią ilość warzyw 
i owoców w ciągu dnia. Spośród badanych dziewczynek pięć 
porcji tych produktów spożywczych zjada zaledwie 6,25% 
z nich, cztery porcje – niespełna 8%, trzy porcje – ponad 
21%, dwie porcje – prawie 34%, zaś jedną porcję – około 
29%. W grupie ankietowanych chłopców dane kształtują się 
następująco: pięć porcji warzyw lub owoców spożywa nie-
wiele ponad 3,50% badanych, cztery porcje – niespełna 4%, 
trzy porcje – około 13,50%, dwie porcje – ponad 36%, na-
tomiast jedną porcję – ponad 39%. Co zaskakujące, 3,57% 
chłopców oraz 1,17% dziewczynek w ogóle nie ma dostępu 
do świeżych warzyw lub owoców. Na ryc. 6 przedstawio-
no strukturę procentową częstości spożywania przez dzieci 
owoców bądź warzyw w ciągu dnia.
W przygotowanym kwestionariuszu zadano responden-
tom również pytania obejmujące zagadnienia związane 

fish even more rarely. Approximately, 8% of children never 
eat fish. Merely 3.16% of children (3.13% of girls and 3.18% 
of boys) eat brown bread regularly every day. Unfortunate-
ly, over 65% of children eat brown bread more rarely than 
once a week or never. Over 82% of the respondents declare 
that their children eat meat several times a week, and near-
ly 12% (10.16% of girls and 13.48% of boys) eat meat every 
day. The questionnaire also included questions about eat-
ing salty snacks or sweets. Over 54% of children (52.73% 
of girls and 55.56% of boys) eat sweets or other snacks sev-
eral times a week, and over 30% of children eat such prod-
ucts every day.
Fig. 7 presents the frequency in which children eat in fast 
food bars. Over 67% of children eat meals in fast food bars 
more rarely than once a month, 27.78% of boys and 23.44% 
of girls – less often than once a week, 5.95% of boys and 
5.08% of girls – at least once a week, and 1.19% of boys 
and none of girls – several times a week. However, the fact 
that 1.18% of children (1.18% of boys and 1.17% of girls) 
consume unhealthy food prepared in fast food bars ev-
ery day, provokes reflection. Furthermore, the  respon-
dents were asked about the type of food that their children 
usually buy in school shops – the results are presented in 
Fig. 8. The most frequently selected answer (30.95% of boys 

Produkt spożywczy
Food product

Częstość spożycia
Frequency

Dziewczynki
Girls

Chłopcy
Boys

Wszyscy badani
All children

Mleko lub przetwory mleczne
Milk or milk products

Codziennie
Every day 49,61% 56,75% 53,15%

Kilka razy w tygodniu
Several times a week 45,31% 32,94% 39,17%

Jeden raz w tygodniu
Once a week 2,34% 7,54% 4,92%

Rzadziej niż jeden raz w tygodniu
Less than once a week 1,56% 1,98% 1,78%

Nigdy
Never 1,18% 0,79% 0,98%

Woda mineralna
Mineral water

Codziennie
Every day 63,28% 61,11% 62,20%

Kilka razy w tygodniu
Several times a week 25,00% 26,19% 25,59%

Jeden raz w tygodniu
Once a week 3,52% 3,97% 3,74%

Rzadziej niż jeden raz w tygodniu
Less than once a week 6,25% 5,56% 5,91%

Nigdy
Never 1,95% 3,17% 2,56%

Ryby
Fish

Codziennie
Every day 0,40% 0,40% 0,40%

Kilka razy w tygodniu
Several times a week 8,20% 7,54% 7,87%

Jeden raz w tygodniu
Once a week 58,20% 53,18% 55,71%

Rzadziej niż jeden raz w tygodniu
Less than once a week 25,00% 31,35% 28,15%

Nigdy
Never 8,20% 7,53% 7,87%

Tab. 4. Częstość spożycia przez dzieci mleka, wody oraz ryb
Tab. 4. Frequency of consuming milk, water and fish
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z konsumpcją przez uczniów podstawowych, niezbędnych 
dla ich prawidłowego wzrostu i rozwoju, produktów spo-
żywczych, takich jak: mleko lub produkty mleczne, woda 
mineralna, ryby, ciemne pieczywo oraz mięso. Zapytano 
ponadto o częstość spożywania przez dzieci w ich domach 
słonych przekąsek i słodyczy. Wyniki badań zaprezentowa-
ne zostały w tab. 4 oraz 5. W badanej grupie tylko 53,15% 
uczniów (49,61% dziewczynek i 56,75% chłopców) co-
dziennie spożywa mleko lub jego przetwory, z kolei prawie 
co trzeci chłopiec i ponad 45% dziewczynek konsumuje te 
artykuły spożywcze kilka razy w tygodniu. Wodę mineralną 
każdego dnia wypija 62,20% respondentów (63,28% dziew-
czynek i 61,11% chłopców). Ponad 58% dziewczynek i 53% 
chłopców zjada ryby raz w tygodniu, natomiast co czwarta 
dziewczynka i prawie co trzeci chłopiec spożywa ryby jesz-
cze rzadziej niż raz na tydzień. Około 8% badanych dzieci 
nie je ryb wcale. Zaledwie 3,16% dzieci (3,13% dziewczy-
nek i 3,18% chłopców) spożywa ciemne pieczywo regu-
larnie, każdego dnia. Niestety, ponad 65% ankietowanych 
zjada ciemne pieczywo rzadziej niż raz w tygodniu bądź 
nigdy nie je tego rodzaju pieczywa. Ponad 82% responden-
tów deklaruje, że ich dziecko kilka razy w tygodniu spożywa 

and 30.47% of girls) was “something sweet” (e.g. wafers, 
sweet buns, sweets, chocolate) followed by salty snacks (e.g. 
crisps, salt sticks) – 10.71% of boys and 8.98% of girls. Near-
ly 39% of the respondents declare that their children do not 
buy anything in school shops, and over 6% did not find 
the preferred product in the questionnaire.

Produkt spożywczy
Food product

Częstość spożycia
Frequency

Dziewczynki
Girls

Chłopcy
Boys

Wszyscy badani
All children

Ciemne pieczywo
Brown bread

Codziennie
Every day

3,13% 3,18% 3,16%

Kilka razy w tygodniu
Several times a week

20,31% 17,46% 18,90%

Jeden raz w tygodniu
Once a week

12,11% 12,30% 12,20%

Rzadziej niż jeden raz 
w tygodniu
Less than once a week

37,11% 34,92% 36,02%

Nigdy
Never

27,34% 32,14% 29,72%

Mięso
Meat

Codziennie
Every day

10,16% 13,48% 11,80%

Kilka razy w tygodniu
Several times a week

83,59% 81,35% 82,48%

Jeden raz w tygodniu
Once a week

5,86% 4,37% 5,12%

Rzadziej niż jeden raz 
w tygodniu
Less than once a week

0,00% 0,40% 0,20%

Nigdy
Never

0,39% 0,40% 0,40%

Słone przekąski lub słodycze
Sweets or salty snacks

Codziennie
Every day

32,03% 28,97% 30,51%

Kilka razy w tygodniu
Several times a week

52,73% 55,56% 54,13%

Jeden raz w tygodniu
Once a week

8,98% 9,52% 9,25%

Rzadziej niż jeden raz 
w tygodniu
Less than once a week

5,86% 5,56% 5,71%

Nigdy
Never

0,40% 0,39% 0,40%

Tab. 5. Częstość spożycia przez dzieci mięsa, ciemnego pieczywa oraz słonych przekąsek i słodyczy
Tab. 5. Frequency of consuming meat, brown bread as well as salty snacks and sweets

Ryc. 6.  Częstość spożycia porcji owoców i warzyw w ciągu dnia 
przez badane dzieci

Fig. 6.  Frequency of consuming portions of fruit and vegetables 
during the day
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mięso, a prawie 12% (10,16% dziewczynek i 13,48% chłop-
ców) – każdego dnia. W kwestionariuszu zamieszczono tak-
że pytanie dotyczące spożycia przez dzieci słonych przeką-
sek lub słodyczy. Ponad 54% uczniów (52,73% dziewczynek 
i 55,56% chłopców) kilka razy w tygodniu zjada słodycze 
albo inne przekąski, natomiast ponad 30% dzieci spożywa 
te produkty codziennie.
Ryc. 7 przedstawia częstość korzystania przez dzieci z ba-
rów szybkiej obsługi. W badanej grupie ponad 67% dzie-
ci spożywa posiłki w barach typu fast food rzadziej niż 
raz w mie siącu. Mniej niż raz w tygodniu – 27,78% chłop-
ców i  23,44% dziewcząt, przynajmniej raz w  tygodniu 
– 5,95% chłopców i 5,08% dziewczynek, kilka razy w tygo-
dniu – 1,19% chłopców i żadna z badanych dziewczynek. 
Do refleksji skłania jednak fakt, że 1,18% (1,18% chłopców 
i 1,17% dziewczynek) codziennie konsumuje niezdrową 
żywność przygotowaną w barach szybkiej obsługi. Zapy-
tano ponadto respondentów o to, jakiego typu towary za-
zwyczaj kupują uczniowie w sklepikach szkolnych – wyniki 

The analysis of physical activity of children 
and their parents

Fig. 9 presents the percentage distribution of the preferred 
manner of spending free time by children – 67.97% of girls 
and 52.78% of boys prefer outdoor activities, such as play-
ing with their peers, riding a bike, going for a walk etc., 
24.60% of boys and 17.19% of girls declare that they prac-
tise sport regularly apart from physical education class-
es at school. Passive way of spending free time, such as 
watching TV, playing video games or reading books, was 
preferred by 14.84% of girls and 22.62% of boys. Fig. 10 
presents average time devoted to physical activity by boys 
and girls per week. The most frequently selected response 
(28.74%) was 3–5 hours a week, followed by 5–10 hours 
a week (27.36%). An improper amount of time devoted to 
physical exercise per week, i.e. a complete lack of activi-
ty or fewer than 3 hours, was selected by 23.23% of the 
respondents. 69.69% of the respondents claim that they 

Ryc. 7. Częstość korzystania przez dzieci z barów szybkiej obsługi
Fig. 7. Frequency of having meals in fast food bars
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Ryc. 8. Najczęściej kupowane przez dzieci produkty w sklepiku szkolnym
Fig. 8. Products most often purchased by children in school shops
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zostały przedstawione na ryc. 8. Najczęściej (30,95% chłop-
ców i 30,47% dziewczynek) wskazywana była odpowiedź: 
„coś słodkiego” (np. wafelki, drożdżówki, cukierki, czeko-
lada) oraz słone przekąski (np. chipsy, paluszki) – 10,71% 
chłopców i 8,98% dziewczynek. Prawie 39% ankietowanych 
rodziców podało, że ich dziecko nie dokonuje zakupów 
w szkolnym sklepiku, a ponad 6% nie odnalazło w kwestio-
nariuszu preferowanego produktu.

Analiza aktywności fizycznej badanych 
dzieci oraz ich rodziców

Ryc. 9 przedstawia procentowy rozkład preferowanej for-
my spędzania przez uczniów wolnego czasu. Wśród bada-
nych 67,97% dziewczynek oraz 52,78% chłopców preferu-
je w ramach wolnego czasu ruch na „świeżym powietrzu”, 
tzn. zabawy z  rówieśnikami, jazdę na rowerze, spacery. 
Regularne uprawianie sportu, dodatkowo poza zajęcia-
mi z wychowania fizycznego w szkole, deklaruje 24,60% 
chłopców i 17,19% dziewczynek. Odpoczynek bierny, np. 
oglądanie telewizji, gry komputerowe lub czytanie ksią-
żek, preferuje 14,84% dziewczynek oraz 22,62% chłop-
ców. Na ryc. 10 przedstawiono strukturę średniego czasu 

practice sport together with their children. This means that 
most parents try to encourage their children to have more 
physical activity than the average level. Moreover, ques-
tions were also asked about extracurricular classes involv-
ing physical activity in the city of Piekary Śląskie, such as 
dancing lessons, gymnastics or martial arts. Only 31.89% 
of parents claim that such classes are organised in their 
children’s schools. However, as many as 74.02% of children 
who could use this additional form of physical activity do 
not do so. Furthermore, the questionnaire also included 
a question concerning the frequency in which children use 
sports facilities in the city, such as playing fields/pitches, 
swimming pools or skate parks. The results are as follows:
• 47.83% of children (47.22% of boys and 48.44% of girls) 

visit such facilities 2–4 times a week;
• 25.39% of children (25.00% of boys and 25.78% of girls) 

visit such facilities once a week;
• 17.91% of children (14.29% of boys and 21.48% of girls) 

never visit such facilities;
• 8.87% of children (13.49% of boys and 4.30% of girls) vis-

it such facilities 5–7 times a week.
The respondents were also asked about the distance be-
tween the place of residence of their children and their 
school, and about the manner in which children usually get 
to school and back home – 38.39% of children live in the vi-
cinity of their school, i.e. within 500 m, 29.92% live within 
500–1,000 m from their school, 17.72% – 1,000–1,500 m, 
and 13.97% – more than 1,500 m. More than 64% of boys 
and nearly 69% of girls walk to school and back home every 
day. Every fourth child gets to school and back by their par-
ents’ car. 7.14% of boys and 3.91% of girls use public trans-
port. Slightly over 2% of children get to school by bike.

DISCUSSION

At present, the prevalence of overweight and obesity is be-
coming one of the major problems of contemporary medicine. 

Ryc. 9. Preferowany sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci
Fig. 9. Preferred way of spending free time by children

Regularne uprawianie sportu – 20,87%
Practising sport regularly – 20.87%

Ruch na świeżym powietrzu – 60,43%
Outdoor activities – 60.43%

Odpoczynek bierny – 18,70%
Spending time passively – 18.70%

Ryc. 10.  Średni czas poświęcany przez chłopców i dziewczynki na aktywność fizyczną w okresie tygodniowym
Fig. 10.  Average time devoted to physical activity by boys and girls during a week
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poświęcanego przez chłopców i dziewczynki na aktywność 
fizyczną w okresie tygodniowym. Najczęściej wybieraną od-
powiedzią (28,74% ankietowanych) było 3–5 godzin w ty-
godniu, następnie (27,36%) 5–10 godzin. Niewystarczającą 
ilość czasu w okresie tygodniowym przeznaczanego na wy-
siłek fizyczny, czyli całkowity brak aktywności bądź mniej 
niż 3 godziny, wybrało 23,23% badanych. Na pytanie: „Czy 
któreś z rodziców wspólnie ze swoim dzieckiem trenuje ja-
kiś sport?” 69,69% respondentów odpowiedziało twier-
dząco. Wynika z tego, że większość rodziców stara się za-
chęcać swoje dzieci do większej niż przeciętna aktywności 
fizycznej. Zainteresowano się ponadto tematem organizo-
wanych przez placówki oświatowe w mieście Piekary Ślą-
skie ruchowych zajęć pozalekcyjnych, takich jak: taniec, 
gimnastyka czy sztuki walki. Tylko 31,89% ankietowanych 
rodziców stwierdziło, że w szkole, do której uczęszcza ich 
dziecko, takie zajęcia są organizowane, natomiast w grupie 
uczniów mających możliwość korzystania z tej formy do-
datkowej aktywności fizycznej aż 74,02% nie bierze w nich 
udziału. W kwestionariuszu znalazło się także pytanie do-
tyczące częstości korzystania przez dzieci z obiektów spor-
towych dostępnych w mieście, m.in. boisk sportowych, pły-
walni miejskich oraz skateparku. Wyniki są następujące:
• 47,83% badanych (47,22% chłopców i 48,44% dziewczy-

nek) korzysta z obiektów sportowych 2–4 razy w tygo-
dniu;

• 25,39% uczniów (25,00% chłopców i 25,78% dziewczy-
nek) – raz tygodniowo;

• 17,91% dzieci (14,29% chłopców i 21,48% dziewczynek) 
nigdy z nich nie korzysta;

• 8,87% ankietowanych (13,49% chłopców i 4,30% dziew-
czynek) korzysta z obiektów sportowych 5–7 razy w ty-
godniu.

Respondentów pytano także o odległość pomiędzy miejscem 
zamieszkania dziecka a szkołą oraz o najczęstszy sposób po-
konywania tego dystansu przez uczniów. W najbliższej okoli-
cy szkoły mieszka 38,39% badanych dzieci, czyli w odległości 
do 500 m, 29,92% codziennie pokonuje 500–1000 m, 17,72% 
– 1000–1500 m, a 13,97% uczniów – więcej niż 1500 m. Po-
nad 64% chłopców oraz prawie 69% dziewczynek codzienny 
dystans między domem a szkołą pokonuje pieszo, natomiast 
co czwarte badane dziecko jest przywożone przez swoich ro-
dziców samochodem. Z kolei 7,14% chłopców i 3,91% dziew-
cząt korzysta z komunikacji miejskiej. Niewiele ponad 2% ba-
danych korzysta z możliwości dojazdu do szkoły rowerem.

OMÓWIENIE

W dzisiejszych czasach coraz częstsze występowanie oty-
łości oraz nadwagi staje się jednym z głównych proble-
mów współczesnej medycyny. Według Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO) w 2005 roku na świecie żyło 
około 1,5 miliona osób z nadwagą. Jak wskazują prognozy, 
ta liczba w 2015 roku osiągnie wartość równą 2,3 mln(14). 
Nieprzypadkowo otyłość została nazwana „epidemią XXI 
wieku”(15,16). Dnia 24 października obchodzony jest Światowy 

According to the  World Health Organization (WHO), 
there were approximately 1.5 million overweight people in 
the world in 2005. This number is projected to increase to 2.3 
million in 2015(14). Not by accident has obesity been labelled 
as the “epidemic of the 21st century”(15,16). On the 24th of Oc-
tober, the World Anti-Obesity Day is held(17). The problem 
of excessive body weight in the paediatric population is par-
ticularly noteworthy. The importance of this issue is high-
lighted by a growing rate of obesity in children – from 5.5% 
in 1980 to 16.3% in 2006(18). The main reasons for obesity are 
improper nutrition in terms of quality and quantity of food 
as well as the lack of physical activity. This leads to so-called 
simple obesity, which is observed in 60–70% of the obese in-
dividuals. Secondary obesity, being a result of diseases (e.g. 
endocrinopathies) or an adverse effect of certain drugs, is ob-
served in the remaining obese individuals(17).
The study conducted by Zimna-Walendzik et al. demon-
strates that of 100 children who complete primary school, 
16 are obese and 11 are overweight. Nearly every tenth child 
is malnourished. The percentage of children with improper 
body weight is lower than in our study, the reason for which 
might be different sample sizes. As for having first breakfast, 
however, the results are comparable to those obtained in our 
survey (70% vs. 67.32%, respectively)(19).
Chabros et al. carried out an interesting study in assessing 
the frequency in which too low body mass was observed 
in adolescents from Warsaw in 1971–2006. The percentages 
of underweight adolescents ranged from 6.4 to 9.4% in boys, 
and from 13.6 to 14.3% in girls, depending on the years in 
which the study was conducted. The greatest rate of under-
weight was observed in boys aged 14 (8.7%) and girls aged 
13 (19.3%)(20).
The study conducted by Kolmaga et al., which assessed 
the relationship between nutrition disorders (expressed as 
body proportion disorders and improper body composition) 
or dental caries with bone quality revealed that of 49 chil-
dren aged 12, who qualified for the study (i.e. had one of the 
aforementioned disorders), 61.2% were overweight or obese. 
The study demonstrated that inferior bone quality (anal-
ysed on the basis of relative parameters – SOS, BUA, Stiff-
ness presented as Z-score in an ultrasound examination 
of the calcaneus) can be observed in underweight pupils 
(4.1% of all adolescents), individuals of normal body pro-
portions (6.1%), overweight children (8.2%) and obese ones 
(10.2%)(21). Furthermore, of 250 children examined by Kolar-
zyk et al., 6.4% were overweight and 10.4% – obese. Dietary 
preferences of the subjects were assessed based on taste val-
ues of 35 products belonging to one of five groups: sweets, 
dairy products, vegetables, fruit and fast foods. It turned out 
that underweight children preferred sweets, and surpris-
ingly, overweight ones preferred fruit which was followed 
by sweets and fast foods. Fast foods constituted the second 
choice in the group of underweight children. The “popu-
larity” of sweets was also visible in our study. These prod-
ucts were most frequently purchased in school shops – 1/3 
of children consume them every day, and over a half of them 
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Dzień Walki z Otyłością(17). Problem nadmiernej masy cia-
ła zwraca szczególną uwagę w populacji dziecięcej. O wadze 
problemu świadczy rosnący odsetek występowania otyłości 
wśród dzieci – 5,5% w 1980, 16,3% w 2006 roku(18). Do głów-
nych przyczyn powstawania otyłości należą nieprawidłowe 
żywienie jakościowe i ilościowe oraz brak aktywności fizycz-
nej. Prowadzi to do otyłości prostej, głównej postaci otyło-
ści, występującej w około 60–70% jej przypadków. Pozostała 
część to otyłość wtórna, powstająca w przebiegu chorób (np. 
endokrynopatii) lub jako efekt uboczny stosowania niektó-
rych leków(17).
Badanie Zimnej-Walendzik i wsp. wykazało, że wśród 100 ba-
danych dzieci kończących szkołę podstawową 16 było otyłych, 
a 11 miało nadwagę. Niemal co dziesiąte dziecko było niedo-
żywione. Jest to mniejszy odsetek dzieci o nieprawidłowej ma-
sie ciała w porównaniu z wynikami naszego badania – jedną 
z przyczyn może stanowić inna liczebność grupy badawczej. 
Jednak jeżeli chodzi o spożywanie przez dzieci pierwszego 
śniadania, otrzymany w tym badaniu odsetek (70%) jest zbli-
żony do wyniku naszej ankiety (67,32%)(19).
Ciekawe badanie przeprowadzili Chabros i wsp., ocenia-
jąc częstość występowania niedoborowej masy ciała u mło-
dzieży warszawskiej w wieku pokwitania w latach 1971–
2006. Odsetki uczniów z niedoborową masą ciała wynosiły 
u chłopców 6,4–9,4%, a u dziewcząt 13,6–14,3% w zależno-
ści od lat, w których przeprowadzono badania. Pod wzglę-
dem wieku badanych największy odsetek niedoborowej 
masy ciała stwierdzono u chłopców w wieku 14 lat (8,7%) 
i 13-letnich dziewcząt (19,3%)(20).
Badanie Kolmagi i wsp. oceniające związek zaburzeń odży-
wiania (pod postacią zaburzeń proporcji ciała, nieprawidło-
wego składu ciała) lub choroby próchnicowej zębów z ja-
kością kości wykazało, że w grupie zakwalifikowanych do 
badania 49 dzieci w wieku około 12 lat (u których wystę-
puje jedno z wyżej wymienionych zaburzeń) 61,2% miało 
nadwagę bądź było otyłych. Jak wynika z tego badania, gor-
sza jakość kości (analizowana na podstawie wartości para-
metrów względnych – SOS, BUA, Stiffness przedstawionych 
jako Z-score badania ultradźwiękowego kości piętowej) wy-
stępowała u uczniów zarówno z niedoborem masy ciała 
(4,1% ogółu młodzieży), jak i o odpowiednich proporcjach 
ciała (6,1%), z nadwagą (8,2%) oraz otyłością (10,2%)(21). 
Wśród 250 przebadanych przez Kolarzyk i wsp. dzieci nad-
wagę stwierdzono u 6,4%, a niedowagę u 10,4%. Preferen-
cje żywieniowe badanych były oceniane na podstawie walo-
rów smakowych 35 produktów należących do jednej z pięciu 
grup: słodycze, nabiał, warzywa, owoce, fast food. Okazało 
się, że dzieci z niedoborami masy ciała preferowały słody-
cze, natomiast dzieci z nadmiarem masy ciała, co jest zaska-
kujące, skłaniały się ku owocom. Słodycze w tej grupie dzieci 
znalazły się na drugim miejscu, dalej zaś produkty typu fast 
food. Te ostatnie były także na drugim miejscu wśród pro-
duktów preferowanych przez dzieci z niedowagą. „Popular-
ność” słodyczy została wykazana również w naszym badaniu. 
Są to najczęściej kupowane produkty w sklepiku szkolnym, 
a 1/3 dzieci konsumuje je codziennie, natomiast ponad 

– several times a week(22). The results of the study conducted 
by Kozłowska-Wojciechowska and Makarewicz-Wujec are 
consistent with our findings. Nearly all surveyed preschool 
children like sweets very much (96.7%). Furthermore, over 
80% of children admitted that they receive sweets as a re-
ward for good behaviour once to four times a week(23).
Physical activity is an integral element of physical and men-
tal development of a young person. It shapes positive hab-
its associated with a healthy lifestyle, and has an influence 
on health and fitness in adulthood. Its positive effect on 
the human body was observed as early as in the 16th century. 
Wojciech Oczko, a physician of Polish kings (Sigismund Au-
gustus, Stephen Báthory and Sigismund III Vasa), said that 
“exercise can replace nearly every medicine, but no med-
icine can replace exercise.” The tendency to reduce physi-
cal activity and a preference for a sedentary lifestyle result 
in the aforementioned obesity, a range of metabolic distur-
bances and their health-related consequences. Ćwirlej et al. 
conducted a study concerning the organisation of free time 
among 10-year-olds. Merely 33.7% of subjects were physi-
cally active for at least an hour per day. All pupils spent time 
watching TV every day. The question: “On how many days 
a week do children watch TV for more than 2 hours?” was 
answered: “4–5 times a week” by 30% of children, and “2–3 
times a week” by approximately 40% of respondents. Only 
about 13% of children rarely watched TV for more than 2 
hours. Engaging in outdoor activities as a manner of spend-
ing free time was declared by only 54% of  children(24). 
This number is lower than in our study – 67.97% of girls 
and 52.78% of boys. Moreover, the study of Woynarowska 
and Mazur also demonstrated that 45% of 11-year-old boys 
and 29% of girls at the same age spend at least 4 hours a day 
watching TV(25). The study carried out by Wojtyła et al., 
conducted on a large group of subjects (6,951 respondents 
aged 12–17), revealed that they represented a proper lev-
el of physical activity. The main physical activity conduct-
ed per day was physical education classes (88%) and travel-
ling to school (61%). Additionally, 40% of children declared 
that they actively practised sport, and nearly 7% of them did 
sports as part of their leisure activity; 46% of children spent 
time outdoors every day(26).

CONCLUSIONS

Of school children aged 6–13 in Piekary Śląskie, nearly 38% 
are overweight or obese. At the same time, every fifth child 
is malnourished. The pupils have preserved improper di-
etary habits: they have too few meals per day (usually first 
or second breakfast is omitted) and consume inappropriate 
amounts of given foods. There is a tendency to eliminate 
vegetables and fruit from the diet and to consume excessive 
amounts of sweets and salty snacks instead. Such products 
are the most often bought by children in school shops. Ac-
cording to the authors, greater attention should be paid to 
the role of school shops in shaping improper dietary hab-
its of developing children. Moreover, pupils consume fish, 
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połowa niewiele mniej – kilka razy w tygodniu(22). Wyniki 
badania Kozłowskiej-Wojciechowskiej i Makarewicz-Wujec 
są zgodne z naszymi. Wśród badanych dzieci przedszkol-
nych niemal wszystkie bardzo lubią słodycze (96,7%). Do-
datkowo ponad 80% dzieci przyznało, że w nagrodę za dobre 
sprawowanie dostaje słodycze od 1 do 4 razy w tygodniu(23).
Aktywność fizyczna stanowi integralną część rozwoju fizycz-
nego i psychicznego młodego człowieka. Kształtuje ona po-
zytywne nawyki związane ze zdrowym stylem życia, a tak-
że oddziałuje na zachowanie zdrowia i kondycji fizycznej 
w wieku dorosłym. Jej pozytywny wpływ na organizm ludzki 
poznano już w czasach historycznych, w XVI wieku. To wte-
dy stwierdzono, że „ruch może zastąpić niemal każdy lek, 
ale żaden lek nie zastąpi ruchu” (słowa Wojciecha Oczki, na-
dwornego lekarza królów polskich: Zygmunta Augusta, Ste-
fana Batorego i Zygmunta III Wazy). Tendencja do zmniej-
szania aktywności fizycznej, preferowanie siedzącego trybu 
życia skutkuje wspomnianą otyłością oraz szeregiem nie-
prawidłowości metabolicznych i konsekwencji zdrowot-
nych z tym związanych. Ćwirlej i wsp. przeprowadziły ba-
dania wśród 10-latków na temat organizacji wolnego czasu. 
Wynika z nich, że tylko 33,7% badanych jest aktywnych ru-
chowo przynajmniej jedną godzinę dziennie. Za to wszyscy 
uczniowie codziennie spędzają czas przed ekranem telewi-
zora. Na pytanie „Ile dni w tygodniu badani spędzają dłu-
żej niż 2 godziny dziennie, oglądając telewizję?” niemal 30% 
dzieci odpowiedziało, że jest to 4–5 razy w tygodniu, a oko-
ło 40% – 2–3 razy w tygodniu. Tylko niespełna 13% oglą-
da rzadko telewizję przez więcej niż 2 godziny dziennie. Do 
spędzania czasu na świeżym powietrzu jako formy aktywno-
ści w wolnym czasie przyznaje się zaledwie 54% badanych(24). 
Jest to mniejszy odsetek dzieci, niż wskazują wyniki naszych 
badań – 67,97% dziewczynek oraz 52,78% chłopców. Z ba-
dań Woynarowskiej i Mazur niestety także wynika, że w gru-
pie 11-latków aż 45% chłopców i 29% dziewcząt spędza co-
dziennie minimum 4 godziny przed telewizorem(25). Badanie 
Wojtyły i wsp., które objęło bardzo dużą liczbę responden-
tów (6951 osób w wieku 12–17 lat), pokazało, że występuje 
wśród nich dostateczny poziom aktywności fizycznej. Jako 
główny wysiłek w ciągu dnia badani podają zajęcia wycho-
wania fizycznego (88%) oraz dojście do szkoły (61%). Do-
datkowo 40% dzieci deklaruje, że uprawia czynnie jakiś 
sport, a niemal 7% z nich uprawia sport rekreacyjnie. Na 
świeżym powietrzu codziennie czas spędza 46% dzieci(26).

WNIOSKI

W  grupie badanych dzieci szkolnych w  wieku 6–13 lat 
w  mieście Piekary Śląskie prawie 38% dotkniętych jest 
problemem nadwagi lub otyłości. Równocześnie co piąte 
dziecko jest niedożywione. Uczniowie mają utrwalone nie-
odpowiednie nawyki żywieniowe: spożywają zbyt mało po-
siłków w ciągu dnia (zazwyczaj pomijane są pierwsze oraz 
drugie śniadanie) oraz nieodpowiednie ilości poszczegól-
nych produktów spożywczych. W badanej grupie występu-
je tendencja do eliminacji z diety warzyw i owoców kosztem 

milk and milk products as well as high-fibre grain prod-
ucts in too low amounts. Additionally, inappropriate behav-
iours associated with physical activity were also observed 
in the group of developing children: they do not devote 
enough time to physical exercise. Childhood is a good time 
for forming proper dietary habits and encouraging to phys-
ical activity, which can be not only beneficial, but also pleas-
ant for children.
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nadmiernego konsumowania słodyczy oraz słonych przeką-
sek, które są również najczęściej kupowanymi przez dzieci 
produktami w szkolnych sklepikach. Zdaniem autorów po-
winno się zwrócić większą uwagę na rolę szkolnych sklepi-
ków w kształtowaniu niewłaściwych przyzwyczajeń żywie-
niowych dorastających dzieci. Ponadto uczniowie spożywają 
niewystarczające ilości ryb, mleka oraz przetworów mlecz-
nych, a także wysokobłonnikowych produktów zbożowych. 
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również na zachęcenie do aktywności fizycznej, z której dzie-
ci mogą czerpać nie tylko korzyści, lecz także przyjemność.
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