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The analysis of menus and sources of nutrition 
 in comparison with youth lifestyle who play korfball during summer  

programme “Holidays with sport”  
Analiza jadłospisów i źródeł wiedzy o żywieniu a deklarowany styl życia młodzieży 

uprawiaj ącej korfball  podczas letniego programu „Sportowe Wakacje” 

    Pojęcie zdrowego stylu życia kojarzymy najczęściej z aktywnością  ruchową i odżywianiem.  
Dzieci i młodzież uprawiająca sport, z uwagi na intensywne procesy wzrostu i rozwoju organizmu 
powinna przestrzegać zasady treningu sportowego oraz higienicznego trybu życia [1, 4, 5, 6]. Celem 
niniejszej pracy jest analiza jadłospisów i źródeł wiedzy o żywieniu oraz elementów stylu życia  
usportowionej młodzieży. 

MATERIAŁ I METODYKA 

       Anonimowe i dobrowolne badania ankietowe przeprowadzono w sierpniu 2003 roku      w 
Olsztynie wśród młodzieży uczestniczącej w programie „Sportowe Wakacje”. Badaniami objęto 207-
osobową grupę chłopców i dziewcząt w wieku 14 – 18 lat, uprawiającą  korfball. Porównania 
międzygrupowe (chłopcy – dziewczęta) przeprowadzono z zastosowaniem statystycznego testu dwóch 
frakcji „u” [2]. 

WYNIKI BADA Ń 

Tab. 1.  Przeciętna zawartość energii i składników odżywczych w jadłospisach dekadowych 
Normy*/podaż** Energia (kcal) Białka (g) Tłuszcze (g) Węglowodany(g) 

Dziewczęta 
wiek  13-15 lat 

2200 – 2400 45 - 55 76 - 83 380 – 415 

Dziewczęta 
wiek 16 – 18 lat 

2200 – 2600 41 - 59 81 - 95 360 – 390 

Chłopcy 
wiek 13 – 15 lat 

2500 – 2850 52 - 65 89 - 98 525 – 535 

Chłopcy 
wiek 16 – 18 lat 

2600 – 3200 55 – 77 95 - 117 535 – 600 

Podaż – „Sport. 
Wakacje” 2003 r. 

2605,7 85,4 88,5 366,9 

* - uwzględniono normy na poziomie bezpiecznym 
** - podaż składników odżywczych i energii została zredukowana o tzw. straty  nieuniknione  (10%) 

 

Normy*/ 
podaż** 

Wapń 
mg 

Fosfor 
mg 

Żelazo 
mg 

Magnez 
mg 

Wit. 
A 

mg 

Wit. E 
mg 

B1 
mg 

B2 
mg 

PP 
mg 

C 
mg 

Dziew. 
13-18 lat 

1100 800 14-17 280 600 8 
1,3 – 
1,4 

1,8 – 
1,9 

18 60 
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Chłopcy 
13-18 lat 

1100 800 12 
280 – 
350 

700 10 1,5 
1,8 – 
2,0 

20-22 60 

Podaż 
„Sp.Wak“ 

639,9 1186,3 10,3 221 895 10,7 1,2 1,3 15,8 50 
 

* - podano normy na poziomie bezpiecznym 
** - podaż składników została zredukowana o tzw. straty nieuniknione (10%), oraz straty technologiczne (B1:20%, B2:15%, 
wit.C:55%, wit.A:25%) 

 
Tab. 2.  Źródła wiedzy młodzieży w zakresie żywienia 

 Dziewczęta (%) Chłopcy (%) 
Nie mam wiedzy 17,1 * 30,4 * 

Lekarz 9,5 7,9 
Dietetyk 3,8 1,0 
Trener 5,8 3,9 

Prasa popularna, 
telewizja 

51,4 50,0 

Literatura 
specjalistyczna 

7,6 4,9 

Inne 4,8 1,9 
 

istotność różnic statystycznych przy:  * p<0,05  

 
Tab. 3.  Postrzeganie przez badanych sposobu żywienia w programie „Sportowe Wakacje” 

Kategorie pytań Dziewczęta (%) Chłopcy (%) 

Uwzględnianie 
indywidualnych 

upodobań 

w znacznym 
stopniu 

w niewielkim 
stopniu 

nie 

61,9 
33,3 
4,8 

56,9 
38,2 
4,9 

Urozmaicanie 
pożywienia 

tak 
nie 

trudno powiedzieć 

57,1 
5,7 
37,2 

60,8 
6,9 
32,3 

Lekkostrawność 
pożywienia 

tak 
nie 

trudno powiedzieć 

40,0 * 
24,8 ** 

35,2 

56,9 * 
9,8 ** 
33,3 

Regularność posiłków tak 100 100 
Przerwy między 

3 głównymi posiłkami 
do 5 godzin 100 100 

 
istotność różnic statystycznych przy:  * p<0,05;      ** p<0,01  

 
Tab. 4.  Stosowanie używek przez badaną młodzież 
Kategorie pytań Dziewczęta (%) Chłopcy (%) 

Jak często  pijesz 
alkohol 

nie piję 
sporadycznie 

58,1*** 
26,7*** 

26,5*** 
51,9*** 

przynajmniej 
przynajmniej 

raz w miesiącu 
raz w tygodniu 

9,5 
4,8 

10,8 
8,9 

 codziennie 0,9 1,9 
Od kiedy pijesz 

alkohol 
od kilku  miesięcy 
od przeszło roku 

70,5 
29,5 

61,3 
38,7 

Jaki alkohol pijesz 
najczęściej 

wino 
piwo 

wódka 

20,5 
75,0 
4,5 

17,3 
68,0 
14,7 

Czy rodzice wiedzą 
że pijesz alkohol 

nie 
tak 

88,6* 
11,4* 

69,3* 
30,7* 

Czy Twoi  rodzice  
nadużywają 

alkoholu 

sporadycznie 
często 

nie 

29,5 
2,3 
68,2 

25,3 
2,7 
72,0 

Jak często palisz 
papierosy 

nie palę 
raz w miesiącu 

62,9 
20,5 

60,8 
10,0 
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przynajmniej 
przynajmniej 

raz w tygodniu 
codziennie 

48,7 
30,8 

50,0 
40,0 

Od kiedy palisz 
papierosy 

od kilku  tygodni 
od kilku  miesięcy 
od przeszło roku 

od kilku lat 

20,5 
30,8*** 
23,1*** 

25,6 

7,5 
2,5*** 
60,0*** 

30,0 
Czy rodzice wiedzą 
że palisz papierosy 

nie 
tak 

69,2** 
30,8** 

37,5** 
62,5** 

Czy Twoi  rodzice 
palą papierosy 

nie 
tak 

71,8 
28,2 

65,0 
35,0 

Czy próbowałeś 
brać narkotyki 

nie 
tak 

94,9 
5,1 

90,0 
10,0 

istotność różnic statystycznych przy  * - p<0,05;    ** - p<0,01;    *** - p<0,001 

Tabela 5.  Inne elementy  dotyczące stylu  życia badanej młodzieży 
Kategorie pytań Dziewczęta (%) Chłopcy (%) 

Jak oceniasz swoje 
kontakty z rodzicami 

prawidłowe 
nieprawidłowe 

85,7 
14,3 

89,2 
10,8 

Jak oceniasz swoje 
kontakty z kolegami 

 i koleżankami 

prawidłowe 
nieprawidłowe 

81,9 
18,1 

90,2 
9,8 

Jak oceniasz swoje 
zdrowie 

jako bardzo dobre 
jako dobre 

jako przeciętne 
jako słabe 

37,2* 
45,7 
16,2 
0,9 

53,9* 
39,3 
5,9 
0,9 

Jak oceniasz swoją 
sprawność fizyczną 

jako bardzo dobrą 
jako dobrą 

jako przeciętną 
jako słabą 

18,1*** 
36,2 

40,9*** 
4,8 

47,1*** 
41,2 

8,8*** 
2,9 

Czy jesteś 
zadowolona(y) ze 

swojego życia 

bardzo zadowolona(y) 
raczej zadowolona(y) 

raczej 
niezadowolona(y) 

bardzo 
niezadowolona(y) 

51,5 
38,1 
9,5 
0,9 

56,9 
41,2 
0,9 
0,9 

Kto wywiera 
największy wpływ na 

Twój styl życia 

rodzice 
szkoła 
trener 

rówieśnicy 
inni (mass media) 

29,5 
19,1 
11,4 
22,9 
17,1 

23,5 
17,6 
14,7 
24,5 
19,6 

 

istotność różnic statystycznych przy:  * - p<0,05;   ** - p<0,01;   *** - p<0,001 

 

OMÓWIENIE 

  W tabeli 1, przedstawiono przeciętną zawartość energii i składników odżywczych w jadłospisach 
dekadowych. Analiza jadłospisów z 3 kolejnych zgrupowań programowych „Sportowe Wakacje” dla 
młodzieży uprawiającej korfball wykazała, że rozkład energii był zgodny z ogólnie przyjętymi 
normami i obejmował 13,1% białka; 30,6% tłuszczów i 56,3% węglowodanów. Równocześnie należy 
stwierdzić, że podaż energii była w granicach normy, zawartość białka na poziomie 
zalecanym(wyższym od bezpiecznego) i stosunek kaloryczności prawidłowy. Jako uwagę należy 
potraktować występowanie niekorzystnego stosunku wapnia do fosforu i wysoką zawartość witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach. W zaleceniach ogólnych dla personelu kuchennego kortowskiej 
stołówki należy zaproponować: ograniczenie podaży tłuszczów zwierzęcych, zwiększenie udziału 
produktów zbożowych pełnoziarnistych (błonnik, witaminy z grupy B), zwiększenie ilości owoców i 
warzyw w postaci surowej (owoce i warzywa w każdym posiłku; do obiadu 2 różne surówki, błonnik, 
witaminę C, magnez), zwiększenie spożycia produktów mlecznych, niskotłuszczowych (wapń). 
       W tabeli 2,  przedstawiono zaznaczone  przez młodzież w ankiecie źródła wiedzy na temat 
żywienia. Z analizy danych wynika, że badana młodzież  w największym stopniu czerpie wiedzę o 
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żywieniu z środków masowego przekazu  tj. prasy popularnej i telewizji. Stwierdzono również, że 
więcej  dziewcząt niż chłopców uzyskało w przedmiotowej tematyce dane od lekarzy, dietetyków, 
kadry szkolenia sportowego i czytało literaturę specjalistyczną. Dosyć spora grupa zawodniczek i 
zawodników oznajmiła brak jakiejkolwiek wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i odżywiania 
się, przy czym korfballiści istotnie różnili się (p<0,05) od korfballistek. Postuluje się rzetelną edukację 
zdrowotną wśród młodzieży uprawiającej sport. 
      W tabeli 3,  przedstawiono dane o postrzeganiu  przez badaną młodzież  sposobu żywienia na na 
stołówce studenckiej w Kortowie podczas realizacji w/w programu . Wszyscy badani zgodnie 
potwierdzają, że posiłki podawane są regularnie, a przerwy między nimi nie przekraczają 5 godzin. W 
ocenie ponad połowy badanej młodzieży serwowane posiłki, w znacznym stopniu uwzględniały 
indywidualne upodobania żywieniowe. Około 60% młodzieży uprawiającej korfball uważa, iż 
pożywienie jest urozmaicone, i ponad 56% chłopców wskazuje, że jest lekkostrawne. Badane 
dziewczęta istotnie częściej (p<0,01) niż chłopcy  postrzegają proponowane potrawy jako 
ciężkostrawne.        W kolejnej tabeli 4,  zamieszczono odpowiedzi młodzieży uprawiającej korfball a dotyczące 
stosowania używek. Wynika z niej, że młodzież żeńska jest bardziej abstynencka niż młodzież męska i 
stanowi większość istotnie statystyczną (p<0,001). Deklarowana przez ponad połowę badanych 
chłopców częstość konsumpcji napojów alkoholowych miała charakter sporadyczny. Z grupy napojów 
alkoholowych; piwo okazało się najczęściej spożywane zarówno przez dziewczęta (75%) i chłopców 
(68%). Niemal wszystkie dziewczęta zaznaczyły, że rodzice o spożywaniu przez nich alkoholu nic nie 
wiedzą a różnica w odpowiedziach chłopców statystycznie istotna (p<0,05). Równocześnie 
respondenci w dużym odsetku określili swoich rodziców jako osoby stroniące i sporadycznie 
nadużywające napojów alkoholowych. Odpowiedzi dotyczące palenia papierosów wykazały podobny 
odsetek (ponad 60%) osób niepalących. Znamienne różnice statystyczne pojawiły się w stażu 
dziewcząt i chłopców palących. Otóż, chłopcy przebywający na zgrupowaniu palą papierosy od 
przeszło roku (p<0,001) natomiast dziewczęta palą od kilku miesięcy. Wersja  wiedzy rodziców nt. 
palenia dzieci jak i spożywania alkoholu okazała się podobna. Bardziej optymistyczne wyniki badań 
to dane, że ponad 90% młodzieży  uprawiającej  korfball nie miało bezpośredniej styczności z 
narkotykami.        W tabeli 5, zawarte są elementy sugerujące styl życia badanej młodzieży. Odpowiedzi  dotyczące 
oceny komunikacji w gronie rodzinnym i rówieśniczym u ponad 80% badanej młodzieży są 
zdecydowanie prawidłowe. Wyraźne i statystycznie istotne zróżnicowanie ze  względu na płeć 
stwierdzono w ocenie własnego zdrowia (p<0,05) oraz sprawności fizycznej (p<0,001). Jedynie 37,2% 
dziewcząt oceniło własne zdrowie na poziomie bardzo dobrym, i tylko 18,1% zawodniczek określiło 
własną sprawność jako bardzo dobrą. Jednocześnie ponad 50% młodzieży uprawiającej korfball 
informuje, że jest bardzo zadowolona z własnego stylu życia. Najmocniejszymi czynnikami 
socjalizującymi i dotyczącymi stylu życia badanej grupy młodzieży okazały się: rodzice, rówieśnicy i 
szkoła. Około 20% chłopców ulega wpływowi mass mediów. Otrzymane wyniki analizy 
deklarowanego stylu życia potwierdzają złożoność selekcji i szkolenia w korfballu, którego istotą jest 
obligatoryjny, koedukacyjny charakter drużyn sportowych.    

WNIOSKI 

1. Pozytywnie należy ocenić żywienie zbiorowe w stołówce Uniwersytetu Mazursko-Warmińskiego 
podczas letniego programu „Sportowe Wakacje”. 

2. Zwiększyć ilość i jakość środków zapobiegających inicjacji palenia papierosów, spożywania 
napojów alkoholowych oraz środków narkotycznych przez młodzież. 

3. Nagłaśniać pozytywne i wyrabiać asertywne zachowania  młodzieży szkolnej. 
4. Deklarowany przez młodzież styl życia należy umiejętnie weryfikować i korygować m.in., 

podczas letnich zgrupowań sportowych.  
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7. Marian Fiedor, AWF Kraków 

8. Analiza jadłospisów i źródeł wiedzy o żywieniu a deklarowany styl życia młodzieży uprawiającej 
korfball  podczas letniego programu „Sportowe Wakacje”. 

STRESZCZENIE 

W pracy dokonano analizy i oceny jadłospisów, źródeł wiedzy o żywieniu oraz niektórych 
elementów stylu życia młodzieży uprawiającej korfball. Ogólnie wyniki analizy pozwoliły ocenić 
pozytywnie kortowską stołówkę uniwersytecką, lecz ukazały również brak wiedzy i znajomość 
nieprofesjonalnych źródeł wiedzy o  zasadach  racjonalnego odżywiania się. Wśród nieracjonalnych 
zachowań m.in. żywieniowych, wymienić należy; sięganie nastolatków po napoje alkoholowe i 
papierosy. Z dużą ulgą przyjęto dane o  nie korzystaniu z narkotyków i poprawnych stosunkach 
młodzieży w kontaktach rodzinnych i rówieśniczych. 

SUMMARY 

 This work contains the analysis and evaluation of menus and knowledge sources of nutrition and 
some lifestyle’s elements of youth playing korfall. Generally results of the analysis let me estimate 
student cantine in Olsztyn – Kortowo positively, however it’s also shown lack of knowledge or fami-
larity with unprofessional sources when talking about bases of rational nourishment. Among irrational 
attitudes e.g. nutritional attitude, I should mention teenagers drinking alcohol or smoking cigarettes. 
Information of not taking drugs and proper teenagers’ contacts with their families and peers, were 
received with relief. 
 
 


