
Wyniki i analiza sondażu „Jak dbać o swoją formę, jak żyć i zdrowo się odżywiać?” 

 

Sondaż – ankietę „Jak dbać o swoją formę, jak żyć i zdrowo się odżywiać?” skierowano 

do uczniów klas pierwszych i drugich naszej szkoły, by móc dokonać diagnozy ich wiedzy 

i  działań na rzecz własnego zdrowia. Uczniowie odpowiadali na 26 pytań, udzielając jednej 

odpowiedzi na pytania zamknięte oraz własnej odpowiedzi na pytania otwarte. Udział 

w  ankiecie wzięło 239 uczniów. 

W obszarze zdrowego stylu życia wyróżniono 4 główne zakresy tematyczne: 

1. zdrowe odżywianie, 

2. aktywność fizyczna i organizacja czasu wolnego, 

3. używki i stres, 

4. stan wiedzy oraz jej samoocena w zakresie zdrowego trybu życia. 

Wyniki: 

 
 

 codzienne spożycie warzyw i owoców deklaruje tylko około 36% uczniów,  

 często 42%,  

 czasami 17%. 

 

 
 

 spożycie ryb raz w tygodniu deklaruje tylko 18% uczniów,  

 35% spożywa ryby raz miesiącu,  

 aż 40% uczniów jada ryby bardzo rzadko. 

 



 
 

 codziennie słodycze jada ponad 22%respondentów, 

 ponad 50% sięga po słodycze kilka razy w tygodniu. 

 

 
 

 

 największy procent młodzieży (38%) spożywa zaledwie 3 posiłki dziennie, 

 18% spożywa mniej niż 3 posiłki 

 zaledwie około 44% uczniów zjada 4 lub 5 posiłków dziennie. 

 

 
 

 zdecydowana większość uczniów 59% spożywa pierwsze śniadanie, 

 ok 40% uczniów nie zjada pierwszego śniadania. 

 



 najczęściej 

wskazywane potrawy 

śniadaniowe to: kanapki, 

płatki z mlekiem, 

jajecznica, jajko 

sadzone, 

 niektóre odpowiedzi 

uczniów wskazują na 

przypadkowość wyboru 

potraw śniadaniowych i 

spożywanie 

niezdrowych słodkich potraw, np. wyrobów cukierniczych - drożdżówek, pączków. 

 

 uczniowie, którzy 

nie zjadają śniadań, 

jako podstawową 

przyczynę podają 

pośpiech, brak czasu 

przed wyjazdem do 

szkoły, 

 drugą, najczęściej wymienianą przyczyną, jest brak apetytu w godzinach porannych. 

 

 

 zdecydowana większość uczniów, ponad 60%, deklaruje rzadkie spożycie żywności 

przetworzonej typu fast-food, 

 25% spożywa fast-food raz w tygodniu. 

 

 

Jeżeli jesz śniadanie, to co jesz najczęściej? 

 płatki z mlekiem, 

 kanapki, 

 parówki, jajecznicę, jajko na miękko, naleśniki, 

 kanapki, naleśniki z twarogiem, jajecznica, jogurt 

naturalny z owocami i orzechami, 

 to, co znajdę w lodówce, 

 coś słodkiego. 

 

Jeżeli nie jesz śniadania, to jaki jest tego powód? 

 brak czasu 

 brak apetytu 

 nie mam ochoty 

 pośpiech 

 zawsze jem 

 



 

 ponad 68% uczniów nie przywiązuje wagi do składu żywności i obecności w niej 

substancji dodatkowych. 

 

 
 

 ponad połowa (55%), biorących udział w ankiecie, spożywa minimum 2 litry 

napojów, 

 32% nie ma pewności, ile płynów dostarcza do organizmu z pożywieniem. 

 

 
 

 aktywnie czas spędza zaledwie 17% młodzieży, 

 ponad 30% młodzieży wolny czas poświęca na komputer i telewizję. 

 

 
 

 zdecydowanie ponad połowa uczniów poświęca na telewizję lub Internet ponad 

2 godziny dziennie,  

 22% poświęca 2 godzinie dziennie. 



 

 
 

 ponad 47% śpi mniej niż 7 godzin na dobę, 

 kolejne 44% na sen poświęca od 7 do 8 godzin na dobę. 

 

 
 

 ponad 70% uczniów chętnie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego, 

 ponad 20% uczniów nie lubi zajęć wychowania fizycznego. 

 

 
 

 blisko 80% młodzieży nie uczestniczy w dodatkowych zajęciach sportowych 

poza szkołą, 

 najczęściej na liście pojawiają się zajęcia siatkówki, piłki nożnej, czasami basen, 

bieganie, karate 

 



 
 

 wysoki procent uczniów, ponad 90%, deklaruje brak kontaktu ze środkami 

odurzającymi: dopalaczami, narkotykami lub dopingującymi. 

 

 
 

 ponad 80% uczniów nie pali papierosów. 

 

 
 

 ponad 70% uczniów wskazuje na brak kontaktu z alkoholem, 

 17% uczniów sięga po alkohol sporadycznie. 

 



 
 

 ponad 40% uczniów spędza na świeżym powietrzu od 1 do 2 godzin dziennie, 

 21% spędza 3 godziny, a 23% więcej niż 3 godziny. 

 

 
 

 ponad 77% ankietowanych ulega stresowi. 

 

Jakie sytuacje są dla ciebie stresujące? 

 szkoła, 

 odpowiedź ustna, 

 wystąpienie na środku klasy,  

 sprawdziany/kartkówki, 

 nowe otoczenie, 

 kłótnie. 

 

 jako najczęstszą przyczynę stresu uczniowie podają szkołę: odpowiedzi ustne, 

sprawdziany oraz wystąpienia na forum klasy, 

 inne przyczyny stresu to: nowe otoczenie, lęk przed nieznanym oraz kłótnie. 

 



 
 

 wiedzę o zdrowiu uczniowie w przeważającej większości (62%) czerpią z Internetu, 

 zaledwie 7% respondentów wskazuje szkołę i nauczycieli, jako źródło tej wiedzy. 

 

Na czym, Twoim zdaniem, polega zdrowy styl życia? 

 na codziennej aktywności i zbilansowanej diecie, 

 zdrowe odżywianie + sport + sen, 

 zdrowe odżywianie się, unikanie używek, aktywność 

fizyczna, 

 na odpowiedniej ilości snu, aktywności fizycznej, zdrowiu 

psychicznym i zdrowym odżywianiu, 

 na dbaniu o siebie. Zdrowe jedzenie, częste ćwiczenia i brak 

nałogów, to podstawa zdrowia. 

 

 

 większość ankieterów prawidłowo zdefiniowała pojęcie zdrowego stylu życia, 

uwzględniając zdrowe żywienie, aktywność fizyczną, zdrowie psychiczne, brak 

nałogów. 

 

 
 

 ponad 60% uczniów nie przywiązuje większej wagi do przestrzegania zasad zdrowego 

stylu życia. 

 



 
 

 72% uczniów średnio ocenia swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia, 

 21% swoją wiedzę ocenia wysoko. 

 

 
 

 uczniowie na co dzień unikają używek, przestrzegają zasad bezpieczeństwa, i jak 

deklarują, zwracają uwagę na bycie aktywnym na co dzień. 

Wnioski: 

Obszar 1 - zdrowe żywienie: 

 uczniowie spożywają zbyt małe ilości warzyw i owoców. Powinny pojawiać 

się  codziennie w diecie, najlepiej w każdym posiłku. Dostarczają cennego błonnika 

pokarmowego oraz są doskonałym źródłem witamin i soli mineralnych, 

 uczniowie spożywają zbyt małą ilość ryb morskich, będących źródłem kwasów omega 

3 oraz jodu. Ryby powinny pojawiać się w diecie co najmniej raz w tygodniu. 

 nie wszyscy uczniowie kontrolują ilość wody dostarczanej do organizmu, co może 

prowadzić do jego odwodnienia, 

 uczniowie spożywają zdecydowanie zbyt małą ilość posiłków w ciągu dnia. W okresie 

dojrzewania i intensywnego rozwoju, należy zadbać o regularność posiłków 

i  odpowiednią ich ilość - minimum 4. Część uczniów nie zjada pierwszego śniadania, 

 młodzi ludzie nie czytają etykiet i nie zwracają uwagi na skład produktów 

żywnościowych, 

 należy zachęcać młodzież do wdrażania zmian w złych nawykach żywieniowych. 

Poruszać temat zdrowego żywienia na lekcjach wychowawczych. 

 

Obszar 2 - aktywność fizyczna i organizacja czasu wolnego: 

 ponad 30% uczniów swój wolny czas spędza przed komputerem i telewizorem 

w  wymiarze pond 3 godzin, 



 zbyt mało czasu uczniowie poświęcają na sen, 

 chętnie biorą udział w zajęciach wychowania fizycznego, ale ich aktywność fizyczna 

ogranicza się najczęściej tylko do tych lekcji. Większość uczniów nie uczestniczy 

w  innych zajęciach ruchowych po szkole. 

 należy zachęcać młodzież do poszukiwań i poznawania różnych form aktywności 

fizycznej i dopasowania ich do swoich potrzeb i możliwości. 

Obszar 3 - używki i stres: 

 większość uczniów deklaruje brak kontaktu z używkami: alkoholem, papierosami 

czy  substancjami odurzającymi. Młody wiek uczniów oraz brak szczerości, mogą mieć 

wpływ na wyniki tego badania. 

 znaczna większość uczniów wskazuje szkołę - jako środowisko stresogenne. Należy 

zwrócić uwagę na ten problem i wskazać młodzieży sposoby radzenia sobie ze stresem. 

 

Obszar 4 - stan wiedzy oraz jej samoocena w zakresie zdrowego trybu życia: 

 uczniowie prawidłowo definiują pojęcie zdrowego stylu życia,  

 swoją wiedzę na ten temat oceniają na średnim i wysokim poziomie, jednak jak 

przyznają, nie przywiązują większej wagi do stosowania zasad zdrowego trybu życia 

na co dzień, 

 należy uświadamiać uczniów, by byli odpowiedzialni za swoje zdrowie,  

 prawidłowe żywienie i aktywność fizyczna, gwarantują dobrą sprawność umysłową, 

równowagę emocjonalną i dobrą kondycję oraz zmniejszają ryzyko chorób, 

zapewniając długie i zdrowe życie. 
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