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Physical activity of students from the Academy of Physical Education  
and Sport as an example of a healthy life style 

Aktywność fizyczna studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu  
w Gdańsku przykładem zdrowego stylu życia 

Aktywność fizyczna jest głównym czynnikiem zdrowego stylu życia i atrybutem wychowania 
fizycznego. Odgrywa szczególną rolę w promocji zdrowia. Zwiększona aktywność ruchowa 
współczesnego człowieka istotnie wpływa nie tylko na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój 
organizmu, ale korzystnie oddziałuje na jego psychikę i samopoczucie. Stąd studenci Akademii 
Wychowania Fizycznego są grupą ludzi młodych, którzy mogą odegrać bardzo ważną rolę w 
krzewieniu edukacji prozdrowotnej (3, 4). 

Celem pracy jest analiza subiektywnej oceny aktywności fizycznej studentów. 

MATERIAŁ I METODA 

Przedmiotem badań objęto 202 studentów (63 kobiety i 139 mężczyzn) I roku studiów dziennych, 
kierunek wychowanie fizyczne i zdrowie publiczne na AWFiS w Gdańsku, w wieku 19-23 lat, którzy 
rozpoczęli naukę w roku akademickim 2004/2005. 

Badania wykonano jesienią 2004 roku. Zastosowano anonimowe ankiety, które uwzględniały 
między innymi dane dotyczące aktywności fizycznej respondentów. 

WYNIKI 

Analiza częstości uprawiania ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych w ciągu tygodnia (tab. 1) 
wykazała, że większość studentów codziennie podejmuje aktywność ruchową, poza obowiązkowymi 
zajęciami na AWFiS w Gdańsku oraz przeznacza na nią zwykle 2 godziny dziennie (tab. 2). 
Nieregularnie ćwiczy tylko niewielki odsetek badanych. Swoją sprawność fizyczną studenci oceniają 
jako bardzo dobrą (mężczyźni) lub dobrą (kobiety) (tab. 3). Badani wśród różnych form aktywności 
ruchowej w czasie wolnym preferują głównie pływanie, spacer i bieganie, zaś studenci – gry 
zespołowe, bieganie i pływanie (tab. 4). Większość respondentów codziennie podejmuje podstawową 
formę aktywności ruchowej, którą jest spacer i pokonują dystans od 1,5 do 5 km (tab. 5). 
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Tab. 1. Częstość uprawiania ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych w ciągu tygodnia 

Kobiety Mężczyźni 
Częstość 

N [%] N [%] 
Codziennie 43 68,26 92 66,19 
4-5 razy 6 9,52 16 11,51 
2-3 razy 6 9,52 26 18,71 
1 raz 2 3,17 - - 
Nie regularnie 6 9,52 5 3,59 

Tab. 2. Czas, jaki badani poświęcają na aktywność ruchową dziennie 

Kobiety Mężczyźni Czas 
[godz.] N [%] N [%] 
0,5 3 4,76 - - 
1 10 15,87 34 24,46 
2 24 38,09 36 25,89 
3-4 16 25,39 34 24,46 
5-6 4 6,35 32 23,02 
Różnie 6 9,52 3 2,16 

Tab. 3. Samoocena sprawności ruchowej 

Kobiety Mężczyźni 
Ocena 

N [%] N [%] 
Bardzo dobra 20 31,74 78 56,12 
Dobra 38 60,32 56 40,29 
Dość dobra 5 7,94 5 3,59 
Zła - - - - 

OMÓWIENIE 

Większość studentów AWFiS w Gdańsku zgodnie z kierunkiem studiów preferuje czynny model 
spędzania czasu wolnego i podejmuje aktywność ruchową w wymiarze 2 godzin dziennie. Podobne 
wyniki do moich uzyskała Królikowska (4). Autorka wskazuje, że głównym motywem podejmowania 
aktywności fizycznej dla obu płci jest chęć poprawy kondycji i sprawności fizycznej. Najczęściej 
uprawianą przez studentów formą rekreacyjnej aktywności fizycznej w czasie wolnym są gry 
zespołowe. 

Niepokojące jest to, że studenci innych uczelni spędzają czas wolny zwykle biernie. Preferowaną 
formą wypoczynku wśród studentów np. lubelskich wyższych uczelni są spotkania towarzyskie (49%). 
Natomiast w czasie wolnym badani głównie spacerują (37%). 

Ponad 55% respondentów nie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, a pozostałe osoby 
czynią to tylko z obowiązku (5). 

Zdaniem Szyndera (6) młodzież Akademii Wychowania Fizycznego w odróżnieniu od studentów 
uniwersytetu w większości cechuje się postawą prozdrowotną. Jest ukierunkowana na aktywność 
ruchową – elementu zdrowego stylu życia. Ponadto ma zdolność i gotowość upowszechniania 
zachowań prozdrowotnych. 

Ważne jest, aby studenci AWFiS, a później przyszli pedagodzy realizowali model zdrowego i 
higienicznego stylu życia. Albowiem nauczyciel wychowania fizycznego powinien być doradcą i 
przewodnikiem „(…) po świecie wartości ciała” (2). Powinien być wzorem kultury fizycznej (1). 
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Tab. 4. Formy podejmowania aktywności ruchowej 

Kobiety Mężczyźni 
Formy aktywności ruchowej 

N [%] N [%] 
Bieganie 34 53,97 89 64,03 
Gra w piłkę 27 42,85 119 85,61 
Pływanie 44 69,84 88 63,31 
Ćwiczenia gimnastyczne 2 3,17 9 6,47 
Jazda rowerem 29 46,03 61 43,88 
Łyżwy, narty 22 34,92 28 20,14 
Tenis 3 4,76 19 13,67 
Jazda konna 4 6,35 3 2,16 
Aerobik 14 22,22 1 0,72 
Spacer 38 60,32 62 44,60 
Rolki 12 19,05 14 10,07 
Skoki na skakance 1 1,59 9 6,47 
Siłownia 1 1,59 15 10,79 
Judo 33 52,38 6 4,32 
Taniec 5 7,94 3 2,16 
Gra w rygby - - 5 3,59 
Sztuki walki - - 6 4,32 
Inne 3 4,76 16 11,51 

Tab. 5. Samoocena dystansu codziennego spaceru 

Kobiety Mężczyźni 
Długość dystansu [km] 

N [%] N [%] 
Mniej niż 1,5 26 41,27 21 15,11 
Od 1,5 do 5 km 31 49,21 90 64,75 
Więcej niż 5 km 4 6,35 18 12,95 
Nie spaceruje 2 3,17 10 7,19 

WNIOSKI 

Studenci I roku AWFiS w Gdańsku preferują czynny sposób spędzania czasu wolnego. Należy 
mieć nadzieję, że obecni studenci, a w przyszłości nauczyciele wychowania fizycznego będą 
charakteryzowali się postawą prozdrowotną, a aktywność fizyczna będzie nieodłącznym elementem 
ich życia. 
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STRESZCZENIE 

Aktywność fizyczna jest głównym czynnikiem zdrowego stylu życia i istotnie wpływa nie tylko na 
prawidłowe funkcjonowanie i rozwój organizmu, ale korzystnie oddziałuje na jego psychikę i 
samopoczucie. Stąd studenci Akademii Wychowania Fizycznego są grupą ludzi młodych, którzy mogą 
odegrać bardzo ważną rolę w krzewieniu edukacji prozdrowotnej.  

Celem pracy jest analiza subiektywnej oceny aktywności fizycznej młodzieży akademickiej. 
Przedmiotem badań objęto 202 studentów (63 kobiety i 139 mężczyzn) I roku studiów dziennych, 

kierunek wychowanie fizyczne i zdrowie publiczne na AWFiS w Gdańsku, w wieku 19-23 lat. 
Badania wykonano jesienią 2004 roku. Zastosowano anonimowe ankiety, które uwzględniały między 
innymi dane dotyczące aktywności fizycznej respondentów. 

Analiza częstości uprawiania ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych w ciągu tygodnia wykazała, że 
większość studentów codziennie podejmuje aktywność ruchową i przeznacza na nią zwykle 2 godziny 
dziennie. Swoją sprawność fizyczną studenci oceniają jako bardzo dobrą (mężczyźni) lub dobrą 
(kobiety). Studentki wśród różnych form aktywności ruchowej w czasie wolnym preferują głównie 
pływanie, spacer i bieganie, zaś studenci – grę w piłkę, bieganie i pływanie. Większość respondentów 
codziennie podejmuje podstawową formę aktywności ruchowej, którą jest spacer i pokonują dystans 
od 1,5 do 5 km. 

Badani studenci AWFiS w Gdańsku zgodnie z kierunkiem studiów preferują czynny model 
spędzania czasu wolnego. Należy mieć nadzieję, że obecni studenci, a w przyszłości nauczyciele 
wychowania fizycznego będą charakteryzowali się postawą prozdrowotną, a aktywność fizyczna 
będzie nieodłącznym elementem ich życia.  

SUMMARY 

Physical activity is a main factor of a healthy lifestyle and is not only essential for appropriate 
functioning and development of the organism but positively affects man’s psyche and well being. 
Hence students of AWFiS are a group of young people who may play a crucial role in promoting 
prohealth education. The purpose of the work is the analysis of a subjective assessment of students’ 
physical activity. 

The analysis was carried out on 202 (63 women and 139 men) first year Physical Education and 
Public Health daily students of Academy of Physical Education and Sport in Gdańsk at the age of 19-
23 in autumn 2004. Anonymous questionnaires used in the researches contained the data referring to 
physical activity of the respondents.  

The frequency analysis of practicing sport/recreational exercises during a week revealed that the 
majority of the students exercises every day for two hours. Students assess their physical fitness as 
very good (men) and good (women). Among various forms of physical activity in leisure women 
mostly prefer swimming, walking and running, whereas men team games, running and swimming. 
Most of the respondents practice a basic form of physical activity that is going for a walk and cover a 
distance from 1,5 to 5 km. In accordance with their field of studies the respondents prefer active form 
of spending their leisure. One should hope that students now and teachers of PE in future will demon-
strate a prohealth attitude and physical activity will be an inseparable part of their life. 
 


