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Celem pracy była ocena nawyków żywieniowych kobiet uczęszczających na 
zajęcia fi tness. Nawyki żywieniowe kobiet aktywnych fi zycznie były na pozio-
mie dostatecznym. Kobiety z nieprawidłową częstotliwością spożywały suche 
nasiona roślin strączkowych, słodycze, dania gotowe i typu fast food oraz słone 
przekąski, a także pojadały między posiłkami. 
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Przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia oraz regularna aktywność fi zyczna 
stanowią podstawę profi laktyki przewlekłych chorób niezakaźnych. Celem pracy 
była ocena nawyków żywieniowych kobiet uczęszczających na zajęcia fi tness.

MATERIAŁ I METODY

Badanie przeprowadzono wśród 100 kobiet. Udział w badaniu był dobrowolny 
i anonimowy. W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety składający 
się z pytań dotyczących nawyków żywieniowych respondentek, a także pytań o dane 
demografi czne (wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie) i antropometryczne 
(wysokość, masa ciała). Ponadto ankietowane zostały zapytane o zmianę swoich 
nawyków żywieniowych w związku z uczęszczaniem na zajęcia fi tness. W celu 
wykazania zależności pomiędzy oceną nawyków żywieniowych kobiet aktywnych 
fi zycznie a ich stanem odżywienia, określonym dla każdej badanej na podstawie 
wskaźnika masy ciała BMI, przeprowadzono test χ2 z poprawką Yatesa. Poziom 
istotności statystycznej alfa przyjęto dla p<0,05. Analizę statystyczną uzyskanych 
wyników przeprowadzono za pomocą programu Statistica v.10.0. Nawyki żywie-
niowe ankietowanych oceniono na podstawie udzielonych odpowiedzi. Za każdą 
prawidłową odpowiedź przyznawano 1 punkt. Uzyskane wyniki zinterpretowano 
w następujący sposób: prawidłowe nawyki żywieniowe wymagały udzielenia co 
najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi, zadawalające – 75-50%, dostateczne – 
49,9-25%, a nieprawidłowe – poniżej 25%. 
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WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Kobiety biorące udział w badaniu były w wieku od 18 do 54 lat. Najliczniejsze 
grupy tworzyły ankietowane z wykształceniem średnim (62%) i zamieszkujące tere-
ny miejskie (76%). Większość badanych kobiet (65%) charakteryzowała się prawidło-
wą masą ciała, określoną na podstawie BMI. Największy odsetek w grupie badanych 
kobiet stanowiły osoby z nadwagą (26%). Kobiet z niedowagą było 5%, a z otyłością 
4%. Głównym celem kobiet uczęszczających na zajęcia fi tness była poprawa kondycji 
fi zycznej (79%). Regularne spożywanie od 4 do 5 posiłków w ciągu dnia uznane 
jest za najkorzystniejsze dla prawidłowego funkcjonowanie organizmu. Taki model 
żywienia stosowało 57% respondentek uczęszczających na zajęcia fi tness, i częściej 
były to kobiety z prawidłową masą ciała niż z nieprawidłową masą ciała (66,1% vs 
40%) (tab. I). Prawie wszystkie ankietowane kobiety spożywały I śniadanie (87%) 
i obiad (95%). Najmniej kobiet zadeklarowało codzienne spożywanie II śniadania 
(31%). Regularność spożywania posiłków jest równie ważna, co ich liczba. W ni-
niejszym badaniu regularne spożywanie posiłków deklarowało jedynie 32,3% ko-
biet z prawidłową masą ciała i 14,3% kobiet z nieprawidłową masą ciała. Wyniki 
te znalazły odzwierciedlenie w badaniach innych autorów (1-3). Kolacja powinna 
być spożywana nie później niż 2 godziny przed snem. Badania własne wykazały, 
że 57% respondentek spożywało kolację zgodnie z zaleceniami. Wszystkie kobiety 
uczęszczające na zajęcia fi tness spożywały posiłki w domu. 

Pojadanie między posiłkami jest zjawiskiem negatywnym, ponieważ wiąże się 
zazwyczaj ze spożywaniem słodyczy i słonych przekąsek. Większość kobiet (77%) 
uczęszczających na zajęcia fi tness pojadało między posiłkami sięgając najczęściej po 
słodycze (44%) i owoce (21%). Identyczne preferencje wyboru przekąsek odnotowali 
Cymerys i Olek (2) oraz Sobolewska i wsp. (4) wśród osób z otyłością. 

Codzienny jadłospis powinien uwzględniać produkty ze wszystkich grup pro-
duktów spożywczych. Większość kobiet aktywnych fi zycznie stosowała się do tego 
zalecenia, ale nie każda spożywała te produkty z odpowiednią częstotliwością. Jedy-
nie częstotliwości spożycia pieczywa i produktów zbożowych oraz mięsa wołowego 
i wieprzowego były zgodne z zaleceniami. Skrajnie niską częstotliwość spożycia 
odnotowano w przypadku nasion roślin strączkowych. Spożywanie produktów 
z niezalecaną częstotliwością stwierdzono również w innych badaniach (3, 5-11). 
Słodycze należą do produktów spożywczych, których nie należy spożywać zbyt czę-
sto. Badania własne wykazały, że tylko 3% kobiet uczęszczających na zajęcia fi tness 
w ogóle nie spożywało słodyczy, a najwięcej kobiet, tj. 39%, spożywało te produkty 
z częstotliwością kilku razy w tygodniu. Równie niepokojące wyniki uzyskali auto-
rzy innych prac (2, 6, 11). Spożywanie słodkich, jak i słonych przekąsek, gotowych 
dań oraz dań typu fast food jest niewskazane. Jedynie 12% kobiet uczęszczających 
na zajęcia fi tness nie spożywało tego rodzaju produktów, z kolei dań typu fast food 
– 21%. W badaniach Kosickiej-Gębskiej i Gębskiego (12) oraz Kardjalik i wsp. (13) 
jeszcze mniejszy procent ankietowanych nie spożywał tych produktów. 

Za najkorzystniejsze dla zdrowia uważa się gotowanie w wodzie lub na parze i du-
szenie bez wcześniejszego obsmażania. Z badań własnych wynika, że z technik tych 
najczęściej korzystała ponad połowa (65%) kobiet uczęszczających na zajęcia fi tness. 
Pozostałe 35% ankietowanych wybierało na co dzień smażenie i pieczenie. Badania 
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przeprowadzone przez Lange i wsp. (11) wykazały, że większość kobiet z nadmierną 
masą ciała preferowało gotowanie i duszenie. Odmienne wyniki odnotowali Cyme-
rys i Olek (2) i Kardjalik i wsp. (13), wg których najpopularniejszą obróbką termiczną 
było smażenie. Smażenie należy do niezalecanych technik kulinarnych. Wyjątek 
jednak stanowi smażenie beztłuszczowe. Badania własne wykazały, że tylko 13% 
kobiet przygotowując posiłki stosowało tego typu obróbkę termiczną. W procesie 
smażenia zmianom ulega nie tylko produkt, ale również używany tłuszcz. Związki 
powstające w tym procesie nie są przyswajalne przez ludzki organizm, przez to 
obniża się strawność tłuszczów i smażonych potraw oraz ich wartość odżywcza. 
Ponadto związki te mogą przekształcać się w inne niekorzystne dla zdrowia substan-
cje, m.in.: w akroleinę, nadtlenki, hydronadtlenki, które wykazują silne właściwości 
kancerogenne (14). 

Ta b e l a  I. Ocena nawyków żywieniowych ankietowanych z uwzględnieniem stanu odżywienia określonego na 
podstawie wskaźnika masy ciała BMI

Ta b l e  I. The evaluation of respondents eating habits with regard to nutritional status based on the body mass 
index BMI

Pytania ankietowe
(odpowiedzi prawidłowe)

Ogółem
N=100

Kobiety 
z prawidłową 
masą ciała 

N=65

Kobiety 
z nieprawidłową 

masą ciała 
N=35

% poziom 
nawyków % poziom 

nawyków % poziom 
nawyków

Ile posiłków spożywa Pani w ciągu dnia? 
(4-5)* 57 zad. 66,1 zad. 40 dost.

Czy spożywa Pani posiłki regularnie 
o stałych porach? (tak) 26 dost. 32,3 dost. 14,3 niepr.

Kiedy spożywa Pani ostatni posiłek? (nie 
później niż 2 godziny przed snem) 57 zad. 52,3 zad. 65,7 zad.

Jak często spożywa Pani I śniadanie? 
(codziennie) 87 praw. 86,1 praw. 88,6 praw.

Jak często spożywa Pani II śniadanie? 
(codziennie) 31 dost. 36,9 dost. 20 niepr.

Jak często spożywa Pani obiad? 
(codziennie) 95 praw. 93,8 praw. 97,1 praw.

Jak często spożywa Pani podwieczorek? 
(codziennie, czasami) 80 praw. 83,1 praw. 74,3 zad.

Jak często spożywa Pani kolacje? 
(codziennie) 54 zad. 58,5 zad. 45,7 dost.

Gdzie najczęściej spożywa Pani posiłki? 
(dom) 100 praw. 100 praw. 100 praw.

Czy pojada Pani między posiłkami? (nie) 23 niepr. 23,1 niepr. 22,9 niepr.

Czy pojada Pani w nocy? (nie) 95 praw. 95,4 praw. 94,3 praw.

Jak często spożywa Pani pieczywo 
i produkty zbożowe? (kilka razy dziennie) 58 zad. 55,4 zad. 62,9 zad.

Jak często spożywa Pani mleko 
i produkty mleczne? (kilka razy dziennie) 33 dost. 27,7 dost. 42,8 dost.
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Pytania ankietowe
(odpowiedzi prawidłowe)

Ogółem
N=100

Kobiety 
z prawidłową 
masą ciała 

N=65

Kobiety 
z nieprawidłową 

masą ciała 
N=35

% poziom 
nawyków % poziom 

nawyków % poziom 
nawyków

Jak często spożywa Pani jaja? (kilka razy 
w tygodniu) 49 dost. 52,3 zad. 42,9 dost.

Jak często spożywa Pani mięso 
drobiowe? (kilka razy w tygodniu) 46 dost. 46,1 dost. 45,7 dost.

Jak często spożywa Pani mięso 
wieprzowe? (rzadziej niż kilka razy 
w miesiącu)

79 praw. 80 praw. 77 praw.

Jak często spożywa Pani mięso wołowe? 
(rzadziej niż kilka razy w miesiącu) 96 praw. 93,8 praw. 100 praw.

Jak często spożywa Pani ryby? (kilka 
razy w tygodniu) 33 dost. 33,8 dost. 31,5 dost.

Jak często spożywa Pani owoce? (kilka 
razy dziennie) 37 dost. 30,8 dost. 48,6 dost.

Jak często spożywa Pani warzywa? (kilka 
razy dziennie) 43 dost. 36,9 dost. 54,3 zad.

Jak często spożywa Pani suche 
nasiona roślin strączkowych? (kilka razy 
w tygodniu)

11 niepr. 15,4 niepr. 2,9 niepr.

Jak często spożywa Pani słodycze? (nie 
spożywam) 3 niepr. 1,6 niepr. 5,7 niepr.

Jakiego tłuszczu używa Pani najczęściej 
do smarowania pieczywa? (nie smaruję) 17 niepr. 15,4 niepr. 20 niepr.

Jakiego tłuszczu używa Pani najczęściej 
do smażenia? (nie smażę na tłuszczu) 13 niepr. 9,2 niepr. 20 niepr.

Jaką ilość płynów wypija Pani w ciągu 
dnia? (więcej niż 2 L) 21 niepr. 16,9 niepr. 28,6 dost.

Jaki napój wypija Pani najczęściej? 
(woda niegazowana) 56 zad. 58,4 zad. 51,5 zad.

Ile łyżeczek cukru dodaje Pani do 
herbaty lub kawy? (nie słodzę) 44 dost. 44,6 dost. 42,9 dost.

Którą z technik sporządzania potraw 
stosuje Pani najczęściej? (gotowanie, 
duszenie)

65 zad. 58,5 zad. 77,1 praw.

Jak często spożywa Pani gotowe dania? 
(nie spożywam) 12 niepr. 16,9 niepr. 2,8 niepr.

Jak często spożywa Pani dania typu fast 
food? (nie spożywam) 21 niepr. 21,5 niepr. 20 niepr.

Jak często spożywa Pani słone przekąski? 
(nie spożywam) 12 niepr. 12,3 niepr. 11,4 niepr.

Średnia 46,9 dost. 46,9 dost. 46,8 dost.

% – procent poprawnych odpowiedzi; * – istotność zależna statystycznie przy p<0,05
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Najczęściej stosowanym tłuszczem do smarowania pieczywa wśród ludzi star-
szych i studentów było, według Gacek (8) oraz Szczodrowskiej i Krysiak (10), masło. 
Odmienne wyniki uzyskały Kiciak i wsp. (15), w badaniu których zarówno kobiety 
(60%), jak i mężczyźni (62%) wybierali najczęściej margarynę. Z kolei w bada-
niach własnych 62% kobiet uczęszczających na zajęcia fi tness smarowało pieczywo 
masłem, a 21% margaryną. Niewłaściwym wyborem do smarowania pieczywa jest 
stosowanie margaryn twardych, ze względu na obecność kwasów tłuszczowych 
izomerii trans. Powstają one w sposób sztuczny w procesie uwodornienia olejów 
roślinnych i mogą wywoływać choroby układu sercowo-naczyniowego oraz niektóre 
nowotwory, dlatego Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zdecydo-
wała o wycofaniu ze sprzedaży produktów je zawierających (16-18). 

Tylko 17% kobiet uczęszczających na zajęcia fi tness nie smarowało pieczywa 
żadnym tłuszczem.

Normy żywienia zalecają spożycie wody w ilości przekraczającej 2 L na dobę. 
Ilość ta odnosi się do wody pobranej z płynami oraz produktami spożywczymi. 
W badaniach własnych wykazano, że świadomych tego zalecenia jest 35% kobiet 
uczęszczających na zajęcia fi tness. Z kolei tylko 21% ankietowanych uważało, że 
wypija dostateczną ilość płynów dziennie. Wśród kobiet z prawidłową masą ciała 
odsetek ten wyniósł niespełna 17%, a wśród kobiet z nieprawidłową masą ciała 
28,6%. Wyższy odsetek studentek (80%) realizujących spożycie rekomendowa-
nych ilości wody odnotowali w badaniach Głodek i Gila (19). Natomiast Suliga (6) 
wykazała, że aż 40% kobiet w wieku 30 lat i starszych spożywało ok. 1 L płynów 
dziennie.

Według Skop-Lewandowskiej i wsp. (10) oraz Frączek i wsp. (5) najczęściej 
wybieranym napojem wśród kobiet uczęszczających do klubów fi tness, czy też 
sportsmenek była woda. Preferencje wyboru wody wykazano także w badaniach 
własnych. Wodę niegazowaną spożywało 56% ankietowanych. Ponad 40% kobiet 
uczęszczających na zajęcia fi tness nie słodziło kawy lub herbaty. Cymerys i Olek (2) 
odnotowali, że cukru do kawy lub herbaty nie dodaje ok. 62% chorych na otyłość 
brzuszną. 

Ankietowane kobiety uczęszczające na zajęcia fi tness, na podstawie przyjętych 
kryteriów, wykazały się nawykami żywieniowymi na poziomie dostatecznym 
(46,9%) (tab. I). Ocena tych nawyków nie różniła się między kobietami o zróżnico-
wanym BMI. 

Ta b e l a  II. Zmiana nawyków żywieniowych

Ta b l e  II. Changing eating habits 

Czy zmieniła Pani 
swoje nawyki 

żywieniowe w związku 
z uczęszczaniem na 

zajęcia fitness?

Ogółem
Kobiety 

z prawidłową 
masą ciała

Kobiety 
z nieprawidłową 

masą ciała
Test χ2

n % n % n %

p=0,0033
Tak 62 62 33 50,8 29 82,9

Nie 38 38 32 49,2 6 17,1

Razem 100 100 65 100 35 100
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Kobiety z nieprawidłową masą ciała statystycznie istotnie częściej niż kobiety 
z prawidłową masą ciała uważały, że zmieniły swoje nawyki żywieniowe w związku 
z uczęszczaniem na zajęcia fi tness (82,9% vs 50,8%) (tab. II). Zmiany te dotyczy-
ły głównie zmniejszenia spożywanych porcji, regularnego spożywania posiłków, 
ograniczenia spożycia słodyczy i słonych przekąsek, a zwiększenia częstotliwości 
spożycia owoców i warzyw. Ponadto ankietowane z nieprawidłową masą ciała uni-
kały głodówek, które wcześniej stosowały (ryc. 1). 

Ryc. 1. Zmiany w nawykach żywieniowych w związku z uczęszczaniem na zajęciu fi tness, z uwzględ-
nieniem stanu odżywienia określonego na podstawie wskaźnika masy ciała BMI
* pytanie wielokrotnego wyboru.
Fig. 1. Changes in nutritional habits in connection with attendance at the classes of fi tness, including 
nutritional status based on the body mass index BMI
* multiple choice question.

Kobiety uczęszczając na zajęcia fi tness wykazują się dużą świadomością ko-
rzystnego oddziaływania aktywności fi zycznej na organizm. Jednak aktywność 
ta powinna być uzupełniona racjonalnym odżywianiem się opartym na zasadach 
prawidłowego żywienia. 

WNIOSKI

1. Nawyki żywieniowe kobiet uczęszczających na zajęcia fi tness były na poziomie 
dostatecznym. Kobiety z nieprawidłową częstotliwością spożywały suche nasiona 
roślin strączkowych, słodycze, dania gotowe i typu fast food oraz słone przekąski, 
a także pojadały między posiłkami.

2. Stan odżywienia badanych kobiet, określony na podstawie BMI, istotnie staty-
stycznie różnicował nawyki żywieniowe w zakresie liczby spożywanych posił-
ków.

3. Większość kobiet z nieprawidłową masą ciała uważała, że zmieniła swoje nawyki 
żywieniowe w związku z uczęszczaniem na zajęcia fi tness. 
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THE EATING HABITS OF WOMEN ATTENDING  FITNESS CLASSES

S u m m a r y

Observance of the principles of rational nutrition and regular physical activity are the basis for the pre-
vention of chronic non-communicable diseases. The aim of the work was to assess eating habits of women  
attending  fi tness classes. The eating habits of physically active women were suffi cient. The women consu-
med with abnormal frequency dry legumes, sweets, ready meals and fast food as well as salty snacks, ate 
between meals, and also made improper selection of the type of frying. The nutritional status signifi cantly 
differentiated the eating habits in range of the number of meals. The majority of women with abnormal 
body weight considered that they had changed their eating habits in connection with their attending of 
fi tness classes. These changes  mainly concerned the decrease of consumed portions, having regular meals, 
reducing consumption of sweets and salty snacks, and increasing the frequency of consumption of fruits 
and vegetables. In addition, the women with abnormal body weight ceased to starve  themselves.
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