
Zachowania żywieniowe 
i aktywność fizyczna młodzieży 

w świetle badań HBSC 
(Health Behaviour in School-aged Children)



• Cyklicznie powtarzane mimięędzynarodowedzynarodowe
badania ankietowebadania ankietowe nad zachowaniami 
zdrowotnymi młodzieży szkolnej

• Zainicjowane w 19821982 przez naukowców z 
Finlandii, Norwegii i AngliiFinlandii, Norwegii i Anglii – jako badania 
nad częstością i uwarunkowaniami palenia 
tytoniu przez młodzież

• Obecnie siesiećć badawcza HBSCbadawcza HBSC obejmuje 
43 kraje43 kraje.

•• PolskaPolska uczestniczyła w badaniach w roku 
1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010.1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010.



• Badania były prowadzone przez Instytut Matki  Instytut Matki  
i Dziecka w Warszawie i Dziecka w Warszawie (krajowy koordynator badań
– dr Joanna Mazur)

•• Raport technicznyRaport techniczny z najnowszej polskiejpolskiej edycji z
2010 roku2010 roku

• Zawiera wyniki badań ankietowych 
reprezentatywnejreprezentatywnej w skali krajuw skali kraju grupy młodzieży -
w czterech kategoriach wiekowych:  11, 13, 15 i 17 11, 13, 15 i 17 
latlat

• Badania przeprowadzono: 
w 152 152 szkołach, 307307 klasach - wśród 6162 6162 uczniów, 
także w woj. warmińsko-mazurskim





Cel prezentacjiCel prezentacji

• Przedstawienie wybranych wskaźników dotyczących 
zachowań związanych z żywieniem:
- spożywanie śniadań,
- diety odchudzające,
- spożywanie słodkich napojów (jako przykład negatywnych
wyborów).

•• Przedstawienie Przedstawienie wybranych wskawybranych wskaźźniknikóóww dotyczdotycząących cych 
aktywnoaktywnośści fizycznej ucznici fizycznej ucznióów:w:
- wskaźnik MVPA,
- czas spędzany przy telewizji (jako przykład zachowań
sedenteryjnych).



Jak czJak częęsto zwykle zjadasz sto zwykle zjadasz śśniadanieniadanie tzn. cotzn. cośś wiwięęcej nicej niżż szklankszklankęę mleka, mleka, 
herbaty lub innego napoju?herbaty lub innego napoju?

Zaznacz znakiem X jedną kratkę w dniach, w których chodzisz do szkoły i w dniach weekendu.

W dniach szkolnych W dniach weekendu
1 nigdy nie jem śniadania w dniu, gdy idę

do szkoły
1 nigdy nie jem śniadania w dniach weekendu

2 jem jednego dnia 2 zwykle jem śniadanie tylko w jednym dniu  weekendu (w 
sobotę lub w niedzielę)

3 dwa dni 3 zwykle jem śniadanie w obu dniach weekendu (w sobotę
i w niedzielę)4 trzy dni

5 cztery dni
6 pięć dni

Wskaźnik 1: Odsetek uczniOdsetek ucznióów, ktw, któórzy jedzrzy jedząą 11--sze sze śśniadanie codziennie niadanie codziennie 
w dniach szkolnychw dniach szkolnych

SpoSpożżywanie ywanie śśniadaniadańń



SpoSpożżywanie ywanie śśniadaniadańń
dane międzynarodowe (2006)

11-
latki 
chł.

11-
latki
dz.

13-
latki 
chł.

13-
latki
dz.

15-
latki 
chł.

15-
latki
dz.

min 51 51 40 34 44 33

max 90 91 86 80 79 69

średnia 70 68 65 54 60 50

PolskaPolska 7070 7171 6868 5858 6767 5757

Najniższe wartości: Grecja, Słowenia, Malta
Najwyższe wartości : Portugalia, Holandia



SpoSpożżywanie ywanie śśniadaniadańń
tendencja zmian 2002-2010 (13-latki)

68,2%
62,7%

55,8%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2002 2006 2010



SpoSpożżywanie ywanie śśniadaniadańń
wnioskiwnioski

• dziewczdziewczęęta rzadziej nita rzadziej niżż chchłłopcy jedzopcy jedząą regularnie regularnie śśniadanianiadania
• częstość regularnego spożywania śniadań obniża się z wiekiem

• analiza trendów na przykładzie grupy 13-latków wykazała, że coraz mniejcoraz mniej
mmłłodzieodzieżży spoy spożżywa regularnie ywa regularnie śśniadanianiadania (od prawie 70% w 2002 r. do 56% 
w 2010 r.)

• poziom zjawiska w Polsce jest zblipoziom zjawiska w Polsce jest zbliżżony do ony do śśredniej dla krajredniej dla krajóów HBSC w HBSC 
u 11u 11--latklatkóów, a w, a przekracza przekracza śśredniredniąą mimięędzynarodowdzynarodowąą w starszych grupachw starszych grupach
wiekuwieku



Dieta odchudzajDieta odchudzająącaca

Czy obecnie stosujesz dietCzy obecnie stosujesz dietęę lub robisz colub robisz cośś innego, aby schudninnego, aby schudnąćąć??

1 nie, bo ważę tyle ile trzeba

2
nie, ale powinienem trochę
schudnąć

3 nie, bo powinienem przytyć
4 tak

WskaWskaźźnik 2:nik 2: Odsetek uczniOdsetek ucznióów, ktw, któórzy obecnie srzy obecnie sąą na dieciena diecie



DietaDieta
dane midane mięędzynarodowedzynarodowe (2006)(2006)

11-
latki 
chł.

11-
latki
dz.

13-
latki 
chł.

13-
latki
dz.

15-
latki 
chł.

15-
latki
dz.

min 4 4 3 6 2 9

max 20 25 18 32 14 35

średnia 12 13 10 18 8 23

Polska 12 15 9 22 7 27

Najniższe wartości: USA, Islandia, Malta, Austria
Najwyższe wartości : Turcja, Holandia



Diety odchudzajDiety odchudzająącece
tendencja zmian 2002tendencja zmian 2002--20102010 (13(13--latki)latki)

14,8%
15,8%

16,9%
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Diety odchudzajDiety odchudzająącece
wnioskiwnioski

• dziewczdziewczęęta  czta  częśęściej niciej niżż chchłłopcy stosujopcy stosująą diety odchudzajdiety odchudzająącece
• zjawisko odchudzania nasila sizjawisko odchudzania nasila sięę z wiekiemz wiekiem

• analiza trendów na przykładzie grupy 13-latków wykazała, że nieznacznie nieznacznie 
zwizwięększykszyłł sisięę odsetek nastolatkodsetek nastolatkóów stosujw stosująących diety odchudzajcych diety odchudzająące ce 
(z 15% w 2002 r. do 17% w 2010 r.)

• poziom zjawiska w Polsce jest wypoziom zjawiska w Polsce jest wyżższy od szy od śśredniej dla krajredniej dla krajóów, gw, głłóównie wnie 
u dziewczu dziewcząątt

• wczewcześśniejsze analizy niejsze analizy (skorelowane ze wska(skorelowane ze wskaźźnikiem BMI)nikiem BMI) wskazujwskazująą, , żże e 
w wiw więększokszośści przypadkci przypadkóów odchudzajw odchudzająą sisięę osoby bez nadmiaru masy ciaosoby bez nadmiaru masy ciałłaa



SpoSpożżywanie sywanie słłodkich napojodkich napojóóww

Ile razy w tygodniu zwykle zjadasz lub pijesz niIle razy w tygodniu zwykle zjadasz lub pijesz niżżej wymienione produkty? ej wymienione produkty? 
Zaznacz znakiem X jedną kratkę w każdym wierszu.

nigdy
rzadziej niż 1 
raz w tygo-

dniu

1 raz
w tygo-

dniu

2-4 dni 
w tygo-dniu

5-6  dni
w tygo-dniu

codziennie,
1 raz

codziennie 
częściej niż 1 

raz

Owoce       

Warzywa       

Słodycze (cukierki, 
czekolada)       

Coca-cola 
lub inne słodkie 
napoje 

      

Wskaźnik 3: Odsetek uczniOdsetek ucznióów, ktw, któórzy pijrzy pijąą ssłłodkie napoje codziennieodkie napoje codziennie



SpoSpożżywanie sywanie słłodkich napojodkich napojóóww
dane międzynarodowe (2006)

11-
latki 
chł.

11-
latki
dz.

13-latki 
chł.

13-
latki
dz.

15-latki 
chł.

15-
latki
dz.

min 5 2 7 4 9 4

max 49 50 53 49 51 48

średnia 24 20 29 24 32 25

Polska 27 21 31 27 33 22

Najniższe wartości: Finlandia, Szwecja, Dania
Najwyższe wartości: Bułgaria, Malta, Belgia



SpoSpożżywanie sywanie słłodkich napojodkich napojóóww
tendencja zmian 2002-2010 (13-latki)

32,2%

28,9%
27,8%
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SpoSpożżywanie sywanie słłodkich napojodkich napojóóww
wnioskiwnioski

• chchłłopcy czopcy częśęściej siciej sięęgajgająą po spo słłodkie napoje niodkie napoje niżż dziewczdziewczęętata
• spożycie słodkich napojów wzrasta z wiekiem głównie u chłopców

• analiza trendów na przykładzie grupy 13-latków wykazała, że 
zmniejszyzmniejszyłł sisięę odsetek modsetek młłodzieodzieżży spoy spożżywajywająącej scej słłodkie napojeodkie napoje
codzienniecodziennie (z 32% w 2002 r. do 28% w 2010 r.)

•• poziom zjawiska w Polsce przekracza poziom zjawiska w Polsce przekracza śśredniredniąą dla krajdla krajóów HBSC w HBSC 
w wiw więększokszośści grup wyrci grup wyróóżżnionych ze wzglnionych ze wzglęędu na pdu na płłeećć i wiek (opri wiek (opróócz cz 
dziewczdziewcząąt 15t 15--letnich)letnich)



AktywnoAktywnośćść fizyczna fizyczna 
(umiarkowana do intensywnej)(umiarkowana do intensywnej)

Aktywność fizyczna to wszystkie czynności i zajęcia w czasie, których czynność
Twojego serca przyśpiesza się, masz poczucie, że „brak Ci tchu” (szybciej 
oddychasz). Aktywność fizyczna wiąże się z zajęciami WF w szkole, uprawianiem 
sportu, zabawami ruchowymi z kolegami, marszem do szkoły. Przykłady 
aktywności fizycznej to: bieg, szybki marsz, jazda na rowerze, taniec, jazda na 
łyżwach, gra w piłkę. Odpowiadając na następne pytanie oblicz, ile czasu 
łącznie przeznaczyłeś każdego dnia na aktywność fizyczną. 

1. W ostatnich 7 dniach, w ilu dniach przeznaczałeś na aktywność
fizyczną łącznie co najmniej 60  minut dziennie?

       
0 dni 1 2 3 4 5 6 7 dni

MVPA MVPA –– ModerateModerate--toto--vigorousvigorous physicalphysical activityactivity

WskaWskaźźnik 4:nik 4: Odsetek uczniOdsetek ucznióów, ktw, któórzy srzy sąą codziennie przeznaczajcodziennie przeznaczająą
na aktywnona aktywnośćść fizycznfizycznąą co najmniej 60 minutco najmniej 60 minut



AktywnoAktywnośćść fizycznafizyczna
dane międzynarodowe (2006)

11-
latki 
chł.

11-
latki
dz.

13-
latki 
chł.

13-
latki
dz.

15-
latki 
chł.

15-
latki
dz.

min 19 11 20 5 13 6

max 51 43 51 35 46 29

śśredniarednia 3030 2222 2525 1515 2020 1212

PolskaPolska 2424 1919 2121 1212 2121 1010

Najniższe wartości: Szwajcaria, Francja, Rosja
NajwyNajwyżższe wartosze wartośścici : : SSłłowacja, Irlandia, USA,owacja, Irlandia, USA,
Finlandia Finlandia 



AktywnoAktywnośćść fizycznafizyczna
tendencja zmian 2002tendencja zmian 2002--20102010 (13(13--latki)latki)

16,4%

16,7%

16,3%
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AktywnoAktywnośćść fizycznafizyczna
wnioskiwnioski

• dziewczdziewczęęta  rzadziej nita  rzadziej niżż chchłłopcy speopcy spełłniajniająą kryteria minimalnej kryteria minimalnej 
zalecanejzalecanej aktywnoaktywnośści fizycznejci fizycznej

• poziom aktywnopoziom aktywnośści fizycznej obnici fizycznej obniżża sia sięę z wiekiemz wiekiem

• analiza trendów na przykładzie grupy 13-latków wykazała, że odsetek 
młodzieży spełniającej kryteria minimalnej zalecanej aktywności 
fizycznej utrzymuje się na podobnym poziomie w cina podobnym poziomie w ciąągu ostatnich 8 lat gu ostatnich 8 lat 
(ok. 16%)(ok. 16%)

• uczniowie w Polsce rzadziej speuczniowie w Polsce rzadziej spełłniajniająą kryteria  minimalnej zalecanej kryteria  minimalnej zalecanej 
aktywnoaktywnośści fizycznej nici fizycznej niżż rróówiewieśśnicy w wielu innych krajach, nicy w wielu innych krajach, 
szczegszczegóólnie u 11lnie u 11-- i 13i 13--latklatkóóww



Czas przeznaczony na oglCzas przeznaczony na ogląądanie TVdanie TV
Ile godzin dziennie w czasie wolnym zwykle oglIle godzin dziennie w czasie wolnym zwykle ogląądasz telewizjdasz telewizjęę
(w tym video i DVD)?(w tym video i DVD)?
Zaznacz znakiem X jedną kratkę przy dniach, w których chodzisz do szkoły i w dniach weekendu .

W dniach szkolnych W dniach weekendu

1 wcale 1 wcale

2 około pół godziny dziennie 2 około pół godziny dziennie

3 około 1 godziny dziennie 3 około 1 godziny dziennie

4 około 2 godzin dziennie 4 około 2 godzin dziennie
5 około 3 godzin dziennie 5 około 3 godzin dziennie
6 około 4 godzin dziennie 6 około 4 godzin dziennie
7 około 5 godzin dziennie 7 około 5 godzin dziennie
8 około 6 godzin dziennie 8 około 6 godzin dziennie

9
około 7 lub więcej godzin
dziennie

9
około 7 lub więcej godzin
dziennie

WskaWskaźźnik 5:nik 5: Odsetek uczniOdsetek ucznióów, ktw, któórzy oglrzy ogląądajdająą TV dwie godziny lub TV dwie godziny lub 
wiwięęcej w dniach szkolnychcej w dniach szkolnych



OglOgląądanie TVdanie TV
dane midane mięędzynarodowedzynarodowe (2006)(2006)

11-
latki 
chł.

11-
latki
dz.

13-
latki 
chł.

13-
latki
dz.

15-
latki 
chł.

15-
latki
dz.

min 31 29 39 38 51 42

max 80 81 82 86 85 83

średnia 63 60 70 69 69 67

Polska 66 63 74 73 69 64

Najniższe wartości: Szwajcaria, Belgia
Najwyższe wartości: Bułgaria, Ukraina, 
Słowacja



OglOgląądanie TVdanie TV
tendencja zmian 2002tendencja zmian 2002--20102010 (13(13--latki)latki)

Ale gry komputerowe – także 2 i więcej godzin dziennie w dni szkolne

2002 – pytanie nieporównywalne
2006 – 39,0%
2010 – 45,9%

79,5%

73,7%

66,2%
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OglOgląądanie TVdanie TV
wnioskiwnioski

• stwierdzono niewielkie rstwierdzono niewielkie róóżżnice zalenice zależżne od pne od płłci i wiekuci i wieku

• analiza trendów na przykładzie grupy 13-latków wykazała, że w ciągu 
ostatnich 8 lat znacznie obniznacznie obniżżyyłł sisięę odsetek nastolatkodsetek nastolatkóów oglw ogląądajdająących cych 
codziennie telewizjcodziennie telewizjęę dwie godziny lub widwie godziny lub więęcej w dniach szkolnychcej w dniach szkolnych
(z 80% w 2002 r. do 66% w 2010 r.)

• uczniowie w Polsce w wiuczniowie w Polsce w więększym stopniu angakszym stopniu angażżujująą sisięę w zachowania w zachowania 
sedenteryjnesedenteryjne niniżż przeciprzecięętni rtni róówiewieśśnicy w innych krajachnicy w innych krajach



OgOgóólne wnioskilne wnioski

Analiza trendów zachowań zdrowotnych młodzieży 
szkolnej przeprowadzona na podstawie wyników kolejnych 
edycji badań HBSC wskazuje na nasilenie się wielu 
niekorzystnych zachowań związanych z odżywianiem, 
takich jak: 

• rzadsze sporzadsze spożżywanie pierwszego ywanie pierwszego śśniadanianiadania,
• czczęęstsze stosowanie diet odchudzajstsze stosowanie diet odchudzająącychcych.



OgOgóólne wnioskilne wnioski

Poziom aktywnoPoziom aktywnośści fizycznej wykazuje okresowe wahania, ci fizycznej wykazuje okresowe wahania, 
bez wyrabez wyraźźnej tendencji. nej tendencji. 
Należy zwrócić uwagę na:

• bardzo niski odsetekbardzo niski odsetek polskich uczniów spełniających 
kryteria minimalnej zalecanej aktywności fizycznej  
(MVPA) – 16,3% u 13-latków badanych w 2010 r.

• wysoki odsetekwysoki odsetek uczniów podejmujących zachowania 
sedenteryjne, choć zmienia się ich profil (komputer 

„wypiera” telewizję).



OgOgóólne wnioskilne wnioski

•• WstWstęępne wyniki badan HBSC przeprowadzonych pne wyniki badan HBSC przeprowadzonych 
w 2010 r. wskazujw 2010 r. wskazująą na koniecznona koniecznośćść kontynuacji kontynuacji 
(i intensyfikacji) dzia(i intensyfikacji) działłaańń w zakresie promocji w zakresie promocji 
aktywnoaktywnośści fizycznej i zdrowych nawykci fizycznej i zdrowych nawykóów w 
żżywieniowych uczniywieniowych ucznióów.w.



• Tekst raportu technicznego HBSC:
www.imid.med.pl

• www.hbsc.org


