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Synopsis: Celem badań była ocena jakości odżywiania się młodzieży oraz identyfikacja grup mło-

dzieży różniących się jakością żywienia. Badania wykonano wśród 501 rzeszowskich uczniów  

i studentów. Wykorzystano analizę skupień i analizę wariancji. Wyodrębniono grupy młodzieży 

podobne do siebie pod względem jakości odżywiania się.  
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Wprowadzenie 

Młodzież to bardzo wrażliwi konsumenci żywności – są w stadium przej-

ściowym z okresu zależności (dzieciństwo) do etapu niezależności (dorosłość); 

są otwarci na zmiany, stąd tak ważne jest uświadomienie im znaczenia prawi-

dłowego odżywiania się dla zachowania zdrowia i wyrobienie prawidłowych 

nawyków żywieniowych [1], zwłaszcza że według ekspertów WHO, nawet nie-

wielka zmiana sposobu żywienia może skutkować zauważalną poprawą zdrowia 

[4]. Dieta młodzieży zróżnicowana jest ze względu na wiele kryteriów [3], [10], 

[15]. Intensywnie rozwijający się organizm jest szczególnie wrażliwy na deficyt 

składników odżywczych, tymczasem odżywianie się dzieci i młodzieży często 

odbiega od prawidłowych zasad [2], [4], [8], [9], [11], [16]. 

Celem wykonanych badań była ocena jakości żywienia – poprzez określenie 

poziomu pobrania składników pokarmowych – młodzieży szkolnej i studenckiej 

oraz określenie wpływu wybranych cech socjo-demograficznych (wiek, rodzaj 

szkoły, miejsce zamieszkania) na jakość odżywiania się, a ponadto – wyłonienie 

i charakterystyka grup młodzieży różniących się jakością żywienia. Segmentacja 
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ta pozwoli na identyfikację jednorodnych grup młodzieży, co z kolei może być 

przydatne w określeniu programów skutecznie korygujących poziom pobrania 

poszczególnych składników pokarmowych. 

Sformułowano następującą hipotezę badawczą: ucząca się i studiująca mło-

dzież różni się średnim poziomem pobrania składników pokarmowych. Jakość 

odżywiania się młodych kobiet jest zdecydowanie wyższa od jakości odżywiania 

się ich rówieśników, którzy preferują produkty wysokobiałkowe i o dużej zawar-

tości tłuszczów. 

Zakres i metodyka badań 

Badania wykonano metodą bezpośredniego wywiadu w grupie rzeszowskich 

uczniów i studentów. Objęto nimi łącznie 501 osób (260 kobiet i 241 mężczyzn). 

Do oceny pobrania składników pokarmowych zastosowano metodę trzydnio-

wego notowania jadłospisu (2 dni powszednie i 1 dzień wolny od zajęć). Zadaniem 

respondentów było zanotowanie: godziny spożycia, nazwy i ilości spożytych pro-

duktów, dodatków do potraw, napojów, przekąsek, suplementów diety, używek itp. 

Następnie przy użyciu programu Żywienie oszacowano wielkość dobowego pobra-

nia składników odżywczych. Wyboru składników dokonano arbitralnie, w oparciu  

o informacje zawarte w literaturze przedmiotu. Wytypowano te składniki, które  

w najwyższym stopniu stanowią o prawidłowości żywienia młodzieży. 

Do opracowania wyników badań wykorzystano metody wielowymiarowej 

analizy statystycznej. W celu wyodrębnienia segmentów badanej populacji wy-

korzystano analizę skupień oraz jednoczynnikową analizę wariancji z pakietu 

Statistica 9.0. 

Wyniki badań i ich analiza 

Podstawą analizy skupień były średnie wartości pobrania składników po-

karmowych w grupach badanej populacji: 

— uczennice (16–18 lat) mieszkające na wsi [„KUW”], 

— studentki (21–23 lata) mieszkające na wsi [ „KSW”], 

— uczennice (16–18 lat) mieszkające w mieście [„KUM”], 

— studentki (21–23 lata) mieszkające w mieście [„KSM”], 

— uczniowie (16–18 lat) mieszkający na wsi [„MUW”], 

— studenci (21–23 lata) mieszkający na wsi [„MSW”], 

— uczniowie (16–18 lat) mieszkający w mieście [„MUM”], 

— studenci (21–23 lata) mieszkający w mieście [„MSM”]. 

Analizę skupień wykonano hierarchiczną metodą Warda; podstawą aglome-

racji były odległości euklidesowe. Jednorodne skupienia wyznaczono z uwz- 
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ględnieniem wielkości pobrania wszystkich ocenianych składników pokarmo-

wych. Liczbę skupień wyznaczono w oparciu o analizę przebiegu aglomeracji. 

Wyniki analizy przedstawiono na ryc. 1.  

 

Ryc. 1. Dendrogram skupień wyodrębnionych segmentów wykonany na podstawie wielkości po-

brania składników pokarmowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Przebieg aglomeracji pozwolił na wskazanie granicznej odległości aglome-

racyjnej, równej 180; pozwoliło to na wyodrębnienie 4 skupień (tabela 1). 

Tabela 1. Skupienia wyłonione na podstawie wielkości dobowego pobrania składników pokar-

mowych 

Skupienie Grupy N Segmenty 

A KSM, KSW 179 Dziewczęta, wiek 21–23 lata 

B KUM, KUW 81 Dziewczęta, wiek 16–18 lat 

C 
MSM, MSW, 

MUM 
190 

Chłopcy w wieku 21–23 lata;  

Chłopcy w wieku 16–18 lat mieszkający w mieście 

D MUW 51 Chłopcy w wieku 16–18 lat mieszkający na wsi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Do pierwszego skupienia należą studentki; skupienie drugie stanowią uczen-

nice. Skupienie trzecie to studenci wywodzący się z miast i wsi oraz uczniowie 

mieszkający w mieście. Czwarte skupienie stanowią uczniowie zamieszkali na 

terenach wiejskich. Bazując na idei analizy skupień, jaką jest pogrupowanie 

obiektów wg ich podobieństwa, można stwierdzić, że te cztery skupienia to gru-

py młodzieży istotnie różniące się poziomem pobrania dobowego składników 
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pokarmowych. Potwierdzają to i precyzują wyniki analizy wariancji, za pomocą 

której weryfikowano hipotezę zerową o braku różnic pomiędzy średnim pozio-

mem pobrania poszczególnych składników pokarmowych dla kolejnych sku-

pień. Analizę post hoc wykonywano testem NIR Tukeya. W tab. 2-4 zestawiono 

wyniki analizy wariancji.  

Tabela 2. Przeciętny poziom pobrania składników pokarmowych w poszczególnych skupieniach 

(wyniki analizy wariancji) 

Skupienie 
Białko 

ogółem 

Białko 

roślinne 

Białko 

zwierzęce 
Tłuszcz KTN KTJ KTW Cholesterol 

Węglo- 

wodany 

Sacha- 

roza 
Błonnik 

A 83,9 a 28,8 a 57,6 b 89,5 a 31,6 a 35,3 a 13,6 a 315,0 b 286,2 a 59,0 20,6ab 

B 72,7 a 24,3 a 48,4 a 83,7 a 31,3 a 33,8 a 12,6 a 280,0 a 265,2 a 56,2 17,6 a 

C 102,0 b 33,6 b 70,7 c 112,2 b 39,5 b 46,1 b 17,2 b 413,2 c 321,4 b 53,4 23,7 b 

D 106,0 b 34,1 b 72,5 c 119,2 b 44,1 b 46,7 b 17,6 b 419,5 c 355,8 c 64,6 25,0 b 

 

Wartości statystyki testu F [w nawiasach graniczny poziom istotności] 

27,04 

[0,000] 

11,24 

[0,000] 

22,58 

[0,000] 

23,30 

[0,000] 

20,76 

[0,000] 

21,92 

[0,000] 

12,52 

[0,000] 

21,69 

[0,000] 

12,64 

[0,000] 

1,88 

[0,132] 

13,82 

[0,000] 

Jednakowy symbol literowy przy wartościach średnich oznacza brak istotnych różnic między nimi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Dla wszystkich składników pokarmowych (oprócz sacharozy) odnotowano 

statystycznie istotne różnice w przeciętnym pobraniu składników pokarmowych. 

W przypadku białka ogółem dziewczęta różnią się od chłopców, przy czym 

wielkości pobrania tego składnika są u chłopców wyższe niż u dziewcząt. Taką 

samą sytuację można zaobserwować dla białka roślinnego, tłuszczu, kwasów 

tłuszczowych nasyconych (KTN), kwasów tłuszczowych jedno- (KTJ) i wielo-

nasyconych (KTW). Studentki różnią się pod względem spożycia białka zwie-

rzęcego i cholesterolu od uczennic, a każda z grup dziewcząt – od chłopców.  

U uczennic pobranie białka zwierzęcego jest najniższe spośród wszystkich ba-

danych grup. Dzienne pobranie węglowodanów jest niższe w grupie dziewcząt. 

Pod tym względem różnią się one od chłopców. Zarówno studenci, jak  

i uczniowie mieszkający w mieście odznaczają się niższym poziomem poboru 

węglowodanów w porównaniu z uczniami mieszkającymi na wsi, przy czym  

u tych ostatnich jest ono najwyższe. Najniższe spożycie błonnika zaobserwowa-

no wśród uczennic i nie różni się ono od wielkości spożycia tego składnika przez 

studentki, ale różni się od poziomu spożycia dla chłopców. 

W tabeli 3 zestawiono wyniki analizy wariancji dotyczące poziomu pobrania 

składników mineralnych.  
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Tabela 3. Przeciętny poziom pobrania składników mineralnych w poszczególnych skupieniach 

(wyniki analizy wariancji) 

Skupienie Ca Mg P Cu Fe Zn 

A 877,2 b 282,5 b 1323,8 b 1,078 b 10,50 b 9,55a 

B 678,1 a 246,9 a 1150,2 a 0,935 a 9,50 a 8,78 a 

C 914,8 b 328,3 c 1586,3 c 1,205 c 12,74 c 12,22 b 

D 953,0 b 338,4 c 1658,2 c 1,262 c 13,06 c 12,97 b 

 

Wartości statystyki testu F [w nawiasach graniczny poziom istotności] 

27,04 

[0,000] 

11,24 

[0,000] 

22,58 

[0,000] 

23,30 

[0,000] 

20,76 

[0,000] 

21,92 

[0,000] 

Jednakowy symbol literowy przy wartościach średniej oznacza brak istotnych różnic między nimi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W każdym przypadku należy odrzucić hipotezę zerową o równości średnich. 

W przypadku spożycia magnezu, fosforu, miedzi i żelaza, najniższy poziom po-

brania odnotowano u uczennic. Grupa ta różni się od studentek, a te z kolei – od 

chłopców, dla których wielkości pobrania składników mineralnych są najwyż-

sze. Spożycie wapnia jest najniższe u uczennic, przy czym różnią się one od po-

zostałych grup. Jeśli chodzi o cynk, to dziewczęta w porównaniu z chłopcami 

odznaczają się niższym poziomem jego poboru.  

W tabeli 4 zestawiono wyniki analizy wariancji dotyczące poziomu pobrania 

witamin. 

Tabela 4. Przeciętny poziom pobrania witamin w poszczególnych skupieniach (wyniki analizy 

wariancji) 

Skupienie Wit. A Wit. B1 Wit. B2 Wit. B6 Wit. C Wit. E 

A 1119,5 1,438 a 1,663 b 1,889 b 114,78 b 11,71 a 

B 919,9 1,278 a 1,437 a 1,629 a 94,48 a 10,82 a 

C 1076,2 1,885 b 1,933 c 2,344 c 96,86 a 13,01 b 

D 1155,8 1,972 b 2,053 c 2,455 c 101,28 ab 13,90 b 

 

Wartości statystyki testu F [w nawiasach graniczny poziom istotności] 

2,28 

[0,078] 

29,64 

[0,000] 

15,23 

[0,000] 

25,34 

[0,000] 
3,56 [0,014] 3,56 [0,001] 

Jednakowy symbol literowy przy wartościach średniej oznacza brak istotnych różnic między nimi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Jedynie w przypadku witaminy A nie zaobserwowano statystycznie istot-

nych różnic. W przypadku witaminy B1 oraz witaminy E odnotowano niższe 

spożycie u dziewcząt niż u chłopców. Najniższy poziom pobrania witaminy B2 

oraz B6 odnotowano wśród uczennic. Grupa ta różni się od studentek, a te z ko-
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lei – od chłopców, dla których wielkości pobrania tych witamin są najwyższe. 

Nieco inaczej wyglądają różnice w wielkości pobrania witaminy C; różnice za-

obserwowano między studentkami a pozostałymi grupami, oprócz grupy 

uczniów wywodzących się z terenów wiejskich.  

Omówienie wyników 

Prezentowane wyniki charakteryzujące sposób żywienia młodzieży dowodzą 

błędów żywieniowych. Wiele badań dokumentuje nieprawidłowości w podaży 

tłuszczów. W badaniach Ilow i in., sposób żywienia uczniów gimnazjum odbie-

gał od zaleceń żywieniowych właśnie pod względem spożycia tłuszczów, bo-

wiem stwierdzono u nich nadmierne spożycie nasyconych kwasów tłuszczo-

wych i cholesterolu oraz zbyt wysoki udział tłuszczów w pokryciu zapotrzebo-

wania na energię. Dieta uczennic gimnazjum nie pokrywała natomiast dziennego 

zapotrzebowania na nienasycone kwasy tłuszczowe [7]. Także żywienie mło-

dzieży w wieku 16–18 lat, ocenione przez zespół AR w Krakowie, charaktery-

zowało się podobnymi błędami [18]. Badania wykonane na Uniwersytecie  

w Zagrzebiu w grupie 233 osób w wieku 15–17 lat wykazały, że ich dieta zawie-

rała nadmierne ilości nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu i zbyt 

małe ilości węglowodanów. Dieta chłopców była znacznie bogatsza w białko, 

tłuszcze, nasycone kwasy tłuszczowe, cholesterol i węglowodany [3]. W bada-

niach własnych stwierdzono, iż dzienne racje pokarmowe uczennic i studentek, 

w porównaniu z ich rówieśnikami, zawierały mniej białka ogółem, białka roślin-

nego, cynku, witaminy B1 oraz E. Niższe były też dla nich wielkości spożycia 

tłuszczu, jedno- i wielonasyconych kwasów tłuszczowych. Powyższe wyniki ko-

respondują z doniesieniami Colić Barić i in. [3]. Ponadto badane uczennice  

w porównaniu ze studentkami charakteryzowały się niższą wielkością pobrania 

białka zwierzęcego, cholesterolu, magnezu, fosforu, miedzi, żelaza oraz witamin B2 

i B6. Dla uczniów i studentów wielkości pobrania tych składników były wyższe. 

Młodzież posiada wiedzę na temat zalet i wad żywności typu fast food 

(szybkość i wygoda przygotowania z jednej strony, nadmiar tłuszczu i cukrów – 

z drugiej), przy czym dziewczęta mają lepsze i szersze rozeznanie na ten temat, 

natomiast chłopcy doceniają przede wszystkim możliwość szybkiego najedzenia 

się „do syta”, jednak pomimo dosyć wysokiego poziomu wiedzy w tej kwestii, 

skłonność młodzieży do sięgania po fast food jest bardzo duża [12].  

Nieco zaskakujący może wydawać się fakt wynikający z badań Suligi [19], 

świadczący o częstszym spożywaniu żywności fast food przez młodzież ze wsi, 

co autorka tłumaczy tym, że badana młodzież dojeżdżała do szkół średnich  

w pobliskich miastach. Długi czas przebywania poza domem, często bez możli-

wości spożycia obiadu, skłaniał do nabywania tego typu żywności, łatwo do-

stępnej w okolicach dworców i przystanków. Chęć szybkiego zaspokojenia gło-
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du przyczyniła się do stwierdzonego w badaniach własnych wysokiego spożycia 

węglowodanów, przy czym najwyższe było ono wśród uczniów wywodzących 

się z terenów wiejskich, co potwierdza doniesienia Suligi.  

W nieco inny sposób ukazują błędy żywieniowe młodzieży autorzy australij-

scy. Ich badania wskazują na nadmierne spożywanie tzw. extra food – produk-

tów bogatych w tłuszcz i/lub cukier, wśród których najczęściej wymieniane są: 

cukier, margaryna, słodzone soki i napoje oraz napoje energetyzujące. Extra fo-

od występuje częściej w diecie chłopców niż dziewcząt i w grupie młodzieży 

17–18-letniej, w porównaniu z młodszymi osobami [14]. Podobną sytuację od-

notowano w badaniach własnych, w których wielkość pobrania węglowodanów 

przez studentów była wyższa niż wśród uczennic i studentek. Na to, że błędy 

żywieniowe występują częściej w gronie chłopców, wskazują też inne wyniki. 

Na przykład uczennice Zespołu Szkół Gastronomicznych w Krakowie częściej 

spożywały mleko o obniżonej zawartości tłuszczu, chude mięso i wędliny [22]. 

Dorosłe kobiety, aby zredukować masę ciała, preferują odtłuszczone mleko  

i chudy twaróg oraz bezcukrowy jogurt i dżemy niskosłodzone [21]. Kobiety,  

w porównaniu z mężczyznami, charakteryzują się wyższą skłonnością do stoso-

wania diet redukcyjnych [20].  

Badania wykonane w Los Angeles zwracają uwagę na kolejny czynnik wa-

runkujący wielkość pobrania składników pokarmowych przez nastolatków: spo-

żywanie posiłków w stanie pobudzenia emocjonalnego (emotional eating). Takie 

zachowania występują częściej u dziewcząt [6] i prowadzą do spożywania pro-

duktów w nadmiarze pomimo braku uczucia głodu, często sprzecznego z zasa-

dami zdrowego odżywiania się [13]. W badaniach własnych uczennice wyróż-

niają się spośród pozostałych grup najniższymi wielkościami pobrania błonnika, 

podobnie jest w przypadku wapnia i witaminy C. Koresponduje to z doniesie-

niami Nguyen-Michel i in., którzy u badanych przez siebie chłopców stwierdzili 

wyższe spożycie (emotional eating) produktów bogatych w te składniki [13]. 

Badania wykonane w Holandii wskazują dodatkowo na istotne uwarunkowania 

powodujące emotional eating, do których należy zaliczyć brak opieki ze strony 

rodziców czy brak kontroli rodziców nad zachowaniem młodzieży [17]. 

Tabela 6. Charakterystyka wyodrębnionych segmentów młodych konsumentów 

Segmenty Określenie 

Dziewczęta, wiek 16–18 lat 
‘health concerns’, 

‘parents or guardian’ 

Dziewczęta, wiek 21–23 lata ‘health concerns’, diety redukcyjne 

Chłopcy w wieku 21–23 lata;  

chłopcy w wieku 16–18 lat mieszkający w mieście 
‘hunger’, fast food 

Chłopcy w wieku 16–18 lat mieszkający na wsi ‘hunger’, fast food, extra food 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Powyższe rozważania, oparte na doniesieniach literatury przedmiotu, wska-

zujące na pewne cechy charakterystyczne młodych konsumentów, jak również 

wnioskowanie na podstawie wyników badań własnych przy wykorzystaniu ana-

lizy skupień, pozwalają na charakterystykę segmentów polskiej młodzieży, 

przedstawionych w tabeli 6. 

Wnioski  

Przeprowadzone badania dowiodły prawidłowości postawionej hipotezy ba-

dawczej. Pod względem jakości odżywiania się dziewczęta i młode kobiety (za-

równo uczennice jak i studentki) zdecydowanie przewyższają swoich rówieśni-

ków. Uczennice są bardziej zorientowane na walory zdrowotne żywności (health 

concerns), pozostają pod opieką i wpływem rodziców (parents or guardian).  

Z kolei studentki, również mocno zorientowane na walory zdrowotne żywności, 

są najbardziej podatne na stosowanie diet obniżających masę ciała.  

Studenci mieszkający w miastach koncentrują się na zaspokojeniu uczucia 

głodu (hunger) i w dużym stopniu spożywają żywność typu fast food. Podobne 

zachowania zaobserwowano wśród uczniów z terenów wiejskich, przy czym do-

datkowo w tej grupie występuje wysokie spożycie produktów bogatych  

w tłuszcz i/lub cukier (extra food). 
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Segmentation of school children and students  

on the basis of selected criteria of nutrition quality 

Summary: The purpose of the research was to assess the quality of the diet of young people and 

the identification of groups of young people, which differ in the quality of nutrition. Research car-

ried out among 501 Rzeszow pupils and students. We used cluster analysis and analysis of vari-

ance. Test results indicate the incorrect nutrition, and can contribute to the improvement of educa-

tion in this field.  

Keywords: cluster analysis, segmentation, adolescents, nutrition quality. 


