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Dokonano oceny zwyczajowej czêstoci spo¿ycia pierwszych i drugich niadañ wród dzieci i m³odzie¿y ze rodowiska wiejskiego, a tak¿e porównano wartoæ energetyczn¹ niadañ oraz posi³ków spo¿ywanych w czasie pobytu w szkole
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WSTÊP
Zgodnie z zasadami prawid³owego ¿ywienia ca³odzienne racje pokarmowe cz³owieka
powinny byæ tak rozdzielone na poszczególne posi³ki, aby ka¿dy z nich by³ zrównowa¿ony
zarówno pod wzglêdem iloci energii, jak i sk³adników pokarmowych. W przypadku dzieci
i m³odzie¿y szczególnie wa¿ne jest rozpoczynanie nauki w szkole po spo¿yciu niadania.
Jest to pierwszy posi³ek po wielogodzinnej przerwie nocnej, po której stê¿enie glukozy we
krwi jest bardzo niskie, co mo¿e niekorzystnie wp³ywaæ na samopoczucie i procesy poznawcze dziecka [9, 12]. Opuszczanie niadañ lub spo¿ywanie niadañ le zbilansowanych
wi¹¿e siê zwykle z szeregiem innych nieprawid³owoci w diecie, a b³êdy te trudno jest
zrekompensowaæ przez pozosta³e, spo¿ywane w ci¹gu dnia posi³ki [7, 13].
Pobyt wiêkszoci uczniów w szkole (poza domem) wynosi co najmniej 5-6 godz.,
a w przypadku starszej m³odzie¿y nawet 8-10 godz. Zgodnie z zaleceniami ¿ywieniowymi
dzieci w wieku szkolnym powinny spo¿ywaæ 4-5 posi³ków w ci¹gu dnia z przeciêtn¹ czêstotliwoci¹ nie wiêksz¹ ni¿ co 4 godziny. Wszyscy uczniowie powinni wiêc spo¿ywaæ
kolejny posi³ek w czasie pobytu w szkole [14].
Celem pracy by³a analiza zwyczajowej czêstoci spo¿ycia pierwszych i drugich niadañ
wród dzieci i m³odzie¿y ze rodowiska wiejskiego, a tak¿e porównanie wartoci energe-
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tycznej niadañ oraz posi³ków spo¿ywanych w czasie pobytu w szkole wród m³odzie¿y
miejskiej i wiejskiej.
MATERIA£ I METODY
Badania prowadzono w latach 2002-2004. Uczestniczy³o w nich ³¹cznie 3598 uczniów, 1853
dziewczêta i 1745 ch³opców w wieku 7-19 lat. Badani wywodzili siê z losowo wybranych szkó³ ze
rodkowo-wschodniej i po³udniowej Polski: 2257 ze szkó³ podstawowych (7-12 lat), 727 z gimnazjów (13-15 lat) i 614 ze szkó³ ponadgimnazjalnych (16-19 lat). Wród 3198 osób wywodz¹cych siê
ze rodowiska wiejskiego zbadano przy pomocy kwestionariusza ankiety zwyczajow¹ czêstoæ spo¿ycia pierwszych i drugich niadañ. Badani udzielali odpowiedzi na pytania: jak czêsto w ci¹gu
tygodnia jadasz pierwsze/drugie niadanie? Wybierano jedn¹ z 5 mo¿liwych odpowiedzi: zawsze
(7 razy w tygodniu), czêsto (5-6 razy w tyg.), czasem (3-4 razy w tyg.), rzadko (1-2 razy w tyg.),
wcale. Zebrano równie¿ informacje dotycz¹ce spo¿ycia obiadu w szkole oraz czasu, jaki badani
spêdzali zazwyczaj w szkole (poza domem).
Ocenê iloci energii przyjmowanej z po¿ywieniem na niadanie oraz w trakcie pobytu w szkole
przeprowadzono wród kolejnych 400 uczniów, w dwóch grupach wiekowych: 10,5 i 13,5 lat. Po³owa badanych w ka¿dej grupie wieku i p³ci wywodzi³a siê ze rodowiska miejskiego  z Kielc
i po³owa z wiejskiego  z woj. wiêtokrzyskiego. Zastosowano metodê wywiadu o spo¿yciu z ostatnich 24 godzin poprzedzaj¹cych badanie. Analizê iloci energii przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego Dieta 2.0. Zgodnie z zaleceniami ¿ywieniowymi przy spo¿ywaniu 4-5 posi³ków dziennie pierwsze niadanie powinno stanowiæ co najmniej 20%, za drugie niadanie  10%
ca³odziennej racji pokarmowej, natomiast obiad  30-40% [15]. Posi³ki o wartoci energetycznej
mniejszej ni¿ zalecana uznano w analizie wyników za nieadekwatne. W ocenie iloci energii pochodz¹cej z produktów spo¿ywanych w czasie pobytu w szkole uwzglêdniono zarówno drugie niadania, jak i wszelkiego rodzaju przek¹ski, napoje oraz obiady, jeli spo¿ywane by³y w szkole.
Do statystycznego opracowania wyników badañ zastosowano test nieparametryczny c2 oraz test
t-Studenta. Przyjêto poziomy istotnoci p£0,05; p£0,01; p£0,001.

WYNIKI
Pierwsze niadanie spo¿ywa³o zawsze 56,47% ogó³u badanych, za drugie niadanie
46,69% (tab. I). Pierwsze niadanie czêciej jadali ch³opcy ni¿ dziewczêta, jednak zale¿noæ istotn¹ statystycznie pomiêdzy p³ci¹ a czêstoci¹ spo¿ycia pierwszych niadañ (p£0,01)
stwierdzono tylko wród uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. Nie odnotowano natomiast
ró¿nic w zale¿noci od p³ci odnosz¹cych siê do czêstoci spo¿ycia drugich niadañ w ¿adnej z rozpatrywanych grup wiekowych. Wraz z wiekiem zmniejsza³a siê wyranie liczba
dziewcz¹t spo¿ywaj¹cych pierwsze niadania czêsto, wiêkszy by³ natomiast odsetek uczennic, które nie jada³y ich wcale. Zale¿noæ istotn¹ statystycznie stwierdzono tylko porównuj¹c dziewczêta najm³odsze (7-12 lat) i najstarsze (16-19 lat) (p£0,01). Odsetek ch³opców,
którzy wcale nie jadali pierwszych niadañ praktycznie nie zmienia³ siê w kolejnych grupach wiekowych; zwiêksza³ siê za odsetek tych, którzy spo¿ywali je zawsze i zmniejsza³
siê procent jedz¹cych pierwsze niadania czêsto. Zale¿noci istotne statystycznie odnotowano porównuj¹c uczniów szkó³ podstawowych z gimnazjalistami (p£0,05) oraz uczniów
szkó³ podstawowych i ponad gimnazjalnych (p£0,001). Odwrotny kierunek zmian stwierdzono analizuj¹c zmiany czêstoci spo¿ycia drugich niadañ w kolejnych grupach wiekowych. Najwiêksz¹ czêstoæ ich spo¿ycia zanotowano wród uczennic i uczniów szkó³ pod-
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stawowych. W przypadku gimnazjalistów mniejszy by³ odsetek spo¿ywaj¹cych je zawsze,
zwiêkszy³a siê za liczba dziewcz¹t, które wcale nie jada³y drugich niadañ (p£0,001). Wród
uczennic szkó³ ponad gimnazjalnych tendencja ta pog³êbi³a siê jeszcze w porównaniu
z uczennicami gimnazjum (p£0,05). Podobny kierunek zmian zanotowano u ch³opców, jednak w ich przypadku ró¿nicê istotn¹ statystycznie stwierdzono jedynie pomiêdzy uczniami
szkó³ podstawowych i ponad gimnazjalnych (p£0,001).
Wród 400 uczniów, u których dokonano oceny sposobu ¿ywienia metod¹ wywiadu
o spo¿yciu z ostatnich 24 godzin, pierwszego niadania nie spo¿y³o 6,0% dziewcz¹t i 5,0%
ch³opców ogó³em; 5,0% badanych w rodowisku miejskim i 6,0% w wiejskim (tab. II).
niadanie nieadekwatne pod wzglêdem iloci energii spo¿y³o 50,0% dziewcz¹t i 37,5%
ch³opców; 47,0% badanych w miecie i 40,5% na wsi; w tym niadanie o wartoci energetycznej poni¿ej 10% w stosunku do ca³odziennej racji pokarmowej spo¿y³o 7,5% dziewcz¹t i 6,5% ch³opców; 6,5% w miecie i 7,5% na wsi. ¯adnego produktu ani posi³ku
w czasie pobytu w szkole nie spo¿y³o w dniu poprzedzaj¹cym badanie 17,0% dziewcz¹t
i 24,0% ch³opców; 27,5% badanych w miecie i 13,5% na wsi. Posi³ek w szkole o wartoci
energetycznej mniejszej ni¿ 10% spo¿y³o 10,5% dziewcz¹t i 13,5% ch³opców; 12,5% badanych w miecie i 11,5% na wsi. Jak za³o¿ono wczeniej pierwsze i drugie niadanie powinny stanowiæ ³¹cznie nie mniej ni¿ 30% ca³odziennej racji pokarmowej. Mniejsz¹ ni¿
30% iloæ energii spo¿y³o w dniu poprzedzaj¹cym badanie 29,5% dziewcz¹t i 30,0% ch³op-
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Liczebnoæ uczniów spo¿ywaj¹cych posi³ki o wartoci energetycznej ni¿szej ni¿
zalecana
The number of students consuming the meals of the lower caloric value than recommended
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Wartoæ energetyczna niadañ i posi³ków spo¿ywanych w czasie pobytu w szkole
The caloric value of breakfasts and lunches consumed during the students« stay at
school
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ców; 34,0% badanych w miecie i 25,5% na wsi. Obiad w szkole spo¿y³o 12,5% uczniów
w rodowisku miejskim, w tym 3,0% tylko drugie danie i 9,5% pe³ny obiad; w rodowisku
wiejskim obiad spo¿y³o 7,0% uczniów, 3,5% tylko zupê, 3,5% tylko drugie danie.
Pierwsze niadanie dostarcza³o badanym rednio 22,64% energii; 21,00% w przypadku
dziewcz¹t, 24,29% wród ch³opców; 21,79% w rodowisku miejskim i 23,50% w wiejskim. Nie zanotowano istotnych ró¿nic w iloci kalorii spo¿ywanych przez uczniów z pierwszym niadaniem, w zale¿noci od miejsca zamieszkania, natomiast w przypadku posi³ków
spo¿ywanych w czasie pobytu w szkole stwierdzono, ¿e ch³opcy ze rodowiska wiejskiego
w wieku 10,5 lat przyjmowali istotnie mniejsz¹ iloæ energii (p£0,05) w porównaniu z rówienikami z miasta (tab. III).
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DYSKUSJA
Analizuj¹c zwyczajow¹ czêstoæ spo¿ywania niadañ odnotowano nietypow¹ w porównaniu z wynikami innych autorów [2, 5, 10] wiêksz¹ czêstotliwoæ spo¿ycia pierwszych
niadañ wród najstarszych uczniów. Zgodna z wynikami innych badañ by³a natomiast
mniejsza czêstoæ spo¿ycia drugich niadañ w starszych grupach wiekowych [2, 4]. Wiêksza czêstoæ spo¿ycia pierwszych niadañ w odniesieniu do zmniejszaj¹cej siê jednoczenie czêstoci spo¿ycia drugich niadañ wród starszych uczniów mo¿e oznaczaæ przechodzenie wród pewnego odsetka badanych ze spo¿ywania wiêkszej liczby posi³ków (4-5),
charakterystycznego dla m³odszych dzieci, do spo¿ywania 3 posi³ków dziennie  typowego
dla wielu osób doros³ych. Jest tak¿e mo¿liwe, ¿e m³odsi uczniowie, którzy przebywaj¹
w szkole (poza domem) znacznie krócej ni¿ starsi, zaspokajaj¹ w tym czasie g³ód jednym
tylko posi³kiem, tj. pierwszym lub drugim niadaniem, natomiast uczniowie starsi maj¹c na
uwadze koniecznoæ d³u¿szego pobytu w szkole spo¿ywaj¹ pierwsze niadania bardziej
regularnie. Istnieje równie¿ ewentualnoæ, ¿e m³odsze dzieci bardziej krytycznie w porównaniu ze starszymi potraktowa³y kategoriê zawsze. Jeli bowiem przeanalizujemy kategorie zawsze oraz czêsto ³¹cznie, okazuje siê, i¿ odsetek osób w tych grupach jest
w zasadzie sta³y i niezale¿nie od wieku wynosi rednio 77-80%. Odsetek ten jest nieco
ni¿szy ni¿ w badaniach m³odzie¿y szwedzkiej, gdzie niadania jada³o co najmniej 5 razy w
tygodniu 90% badanych [9]. W porównaniu z badaniami Hamu³ki i in. [2], gdzie pierwszego niadania, nie jada³o nigdy ponad 14% dziewcz¹t i 8% ch³opców, za drugiego  17%
ogó³u badanych, odsetek osób, które zadeklarowa³y, ¿e wcale nie spo¿ywaj¹ pierwszych
lub drugich niadañ by³ w niniejszych badaniach wyranie mniejszy.
W grupie 400 osób, u których przeprowadzono analizê ilociow¹ pierwszych niadañ,
¿adnego produktu ani napoju w dniu poprzedzaj¹cym badanie nie spo¿y³o 5,5% osób. niadanie nieadekwatne pod wzglêdem iloci energii spo¿y³o 43,75% uczniów ³¹cznie, w tym
7,0% spo¿y³o produkty lub tylko napoje o wartoci energetycznej mniejszej ni¿ 10%
w stosunku do ca³odziennej racji pokarmowej. Odsetek niadañ o zbyt niskiej wartoci
energetycznej by³ mniejszy ni¿ wród dzieci hiszpañskich, gdzie niadania dostarcza³y rednio
15,6% zalecanego dziennego spo¿ycia energii, a posi³ki o wartoci energetycznej mniejszej
ni¿ 25% spo¿y³o 88% badanych [7].
¯adnego produktu ani posi³ku w szkole nie spo¿y³o 20,5% badanych ³¹cznie i jest to
zgodne z wartociami, które podaj¹ Gajewska i Ignar-Golinowska [1] na podstawie danych
ogólnopolskich. Zjawisko to wystêpowa³o czêciej wród ch³opców ni¿ dziewcz¹t i czêciej w miecie ni¿ na wsi. Posi³ek w szkole o wartoci energetycznej mniejszej ni¿ 10%
ca³odziennej racji pokarmowej spo¿y³o ³¹cznie 12% badanych, wiêcej ch³opców ni¿ dziewcz¹t i z podobn¹ czêstoci¹ w miecie jak i na wsi. Bior¹c pod uwagê pierwsze niadania
oraz posi³ki i produkty spo¿ywane w czasie pobytu w szkole ³¹cznie stwierdzono, ¿e iloæ
energii mniejsz¹ ni¿ 30% spo¿y³o ogó³em 29,75% badanych niezale¿nie od p³ci, wiêkszy
odsetek uczniów w miecie ni¿ na wsi. Wed³ug Hamu³ki i in. [2] czêstotliwoæ spo¿ywania
niadañ oraz asortyment spo¿ywanych produktów jest istotnie skorelowany z aktywnoci¹
zawodow¹ matek. Dzieci matek nie pracuj¹cych zawodowo czêciej spo¿ywa³y poranny
posi³ek i czêciej mia³y przygotowane drugie niadanie do szko³y. Jest wiêc prawdopodobne, ¿e w przypadku objêtych badaniami uczniów wiejskich odsetek matek nie pracuj¹cych
zawodowo by³ wiêkszy ni¿ w rodowisku miejskim.
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Obiad w szkole zjad³o 9,75% ogó³u badanych, wiêkszy odsetek w miecie ni¿ na wsi.
W miecie wiêkszy procent stanowi³y tak¿e pe³ne obiady, natomiast w rodowisku wiejskim, w ¿adnej z objêtych badaniem szkó³ uczniowie nie mieli mo¿liwoci zjedzenia obiadu dwudaniowego.
Wartoæ energetyczna pierwszych niadañ by³a wród badanych zbli¿ona do wartoci
energetycznej niadañ dzieci warszawskich [2]. Procentowy udzia³ energii pochodz¹cej
z pierwszych niadañ by³ tu jednak wy¿szy. Nieco wiêksza by³a wród badanych wartoæ
energetyczna produktów spo¿ywanych na drugie niadanie, co wynika³o prawdopodobnie
z faktu, ¿e w niniejszych badaniach uwzglêdniono tak¿e obiady, jeli by³y jedzone w trakcie
pobytu w szkole. Niekiedy bowiem spo¿ywane by³y bardzo wczenie, tj. ju¿ oko³o godz.
11.00-11.30. W zwi¹zku z tym niektóre dzieci spo¿ywaj¹ce obiady w szkole nie przynosi³y
ju¿ ze sob¹ drugiego niadania.
WNIOSKI
1. Pierwsze niadanie spo¿ywa³o zawsze 53-66%, a co najmniej 5 razy w tygodniu 
77-80% dzieci i m³odzie¿y ze rodowiska wiejskiego. Wród uczniów szkó³ ponad gimnazjalnych niadanie spo¿ywali istotnie czêciej ch³opcy ni¿ dziewczêta.
2. Zwyczajowa czêstoæ spo¿ycia drugich niadañ w rodowisku wiejskim obni¿a³a siê
wraz z wiekiem. Zawsze spo¿ywa³o je ponad 52% uczniów szkó³ podstawowych i jedynie
31,9% uczniów szkó³ ponad gimnazjalnych. P³eæ nie ró¿nicowa³a w istotny sposób czêstoci spo¿ycia drugich niadañ.
3. Nie stwierdzono istotnych ró¿nic wartoci energetycznej pierwszych niadañ w zale¿noci od miejsca zamieszkania badanych. niadania o wartoci mniejszej ni¿ 20% w stosunku do ca³odziennej racji pokarmowej spo¿y³o 43,75% uczniów. Nieadekwatne niadania czêciej spo¿ywa³y dziewczêta ni¿ ch³opcy, a tak¿e czêciej uczniowie w rodowisku
miejskim ni¿ wiejskim.
4. ¯adnego produktu ani posi³ku w szkole nie spo¿y³o w dniu poprzedzaj¹cym badanie
ponad 20% uczniów, a najwiêkszy odsetek w tej grupie stanowili ch³opcy ze rodowiska
miejskiego. Jednak w wieku 10,5 lat ch³opcy wiejscy przyjmowali w czasie pobytu w szkole istotnie mniejsz¹ iloæ energii z pokarmem w porównaniu z rówienikami z miasta. Posi³ki i produkty o wartoci energetycznej mniejszej ni¿ 10% ca³odziennej racji pokarmowej
spo¿y³o w szkole 12% badanych niezale¿nie od miejsca zamieszkania. W grupie tej wiêkszy odsetek stanowili ch³opcy ni¿ dziewczêta.
E. Suliga
THE CONSUMPTION FREQUENCY AND THE CALORIC VALUE OF BREAKFASTS
AMONG THE SCHOOL CHILDREN AND TEENAGERS
Summary
The aim of this study was to make a customary frequency analysis of breakfast and lunch consumption among the children and teenagers from the rural environment, and a comparison of the
caloric value of breakfasts and other meals eaten by the rural and urban teenagers during their stay at
school.
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Breakfast was consumed by 52.8% to 65.85% of the tested from the rural environment. Among
the upper secondary school students, the boys consumed their breakfast more often than the girls.
A customary frequency lunch consumption in the rural population has lowered with age. It was
always consumed by over 52% of the primary school students and only 31.9% of the lower secondary school students. The breakfasts of the caloric value lower than 20% in comparison with daily food
rations were eaten by 43.74% of the students, and the tested from the urban area in this group made
a higher percentage. Any vital differences in the breakfast caloric values depending on the place of
living were not observed. More than 20% of the students in total had consumed neither a product nor
a meal at school the day before the test was carried out. A higher percentage in this group made the
boys from the urban area, but the rural boys at the age of 10.5 accepted a considerably smaller
amount of energy from the food as compared with their peers from the city.
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