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Celem przeprowadzonych badań była ocena wiedzy żywieniowej wybranej 
grupy studentów z uwzględnieniem kierunku podjętych studiów oraz płci bada-
nych. Badaniem objęto 1945 studentów PWSZ w Nysie. Badanie przeprowadzono 
w pierwszej połowie 2011 roku, posługując się autorską ankietą, walidowaną 
pod względem trafności i rzetelności. W badanej populacji wiedza żywieniowa 
studentów kierunków medycznych kształtowała się na poziomie wysokim, nato-
miast wiedza żywieniowa studentów uczących się na pozostałych analizowanych 
kierunkach była na poziomie średnim. Studenci kierunku dietetyka posiadali 
wiedzę żywieniową na najwyższym poziomie spośród badanych grup. Poziom 
wiedzy żywieniowej kobiet był istotnie wyższy niż mężczyzn. Wykazano, że na 
poziom wiedzy żywieniowej istotny wpływ miał kierunek podjętych studiów 
oraz płeć badanych. 
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Wiedza o zdrowiu i czynnikach ryzyka wystąpienia schorzeń dietozależnych jest 
znaczącym bodźcem warunkującym aktywność prozdrowotną człowieka (1). Jed-
nym z wyznaczników sposobu żywienia jest poziom wiedzy żywieniowej. Osoby, 
które zdają sobie sprawę jak ważne, w zapobieganiu przewlekłym niezakaźnym 
chorobom metabolicznym jest stosowanie zbilansowanej diety są bardziej skłonne 
do przestrzegania prozdrowotnego stylu życia (2). Poziom wiedzy żywieniowej oraz 
prawidłowe nawyki żywieniowe kształtują zdrowy styl życia i pracy młodzieży, 
a tym samym wpływają na przyszły stan zdrowia społeczeństwa (3).

Celem przeprowadzonych badań była ocena wiedzy żywieniowej wybranej grupy 
studentów z uwzględnieniem kierunku podjętych studiów oraz płci badanych.

MATERIAŁ I METODY

Badaniem objęto 1945 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ny-
sie (PWSZ w Nysie), w tym 1351 kobiet (69,5%) i 594 mężczyzn (30,5%). Badanie 

* Artykuł przygotowany na bazie rozprawy doktorskiej.
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przeprowadzono w pierwszej połowie 2011 roku, posługując się autorską ankietą 
zawierającą pytania dotyczące wiedzy żywieniowej obejmującej znajomość zasad 
racjonalnego żywienia, walidowaną pod względem trafności i rzetelności. Dobór 
osób do badań był arbitralny. Kryterium doboru osób do badania był posiadany sta-
tus studenta studiów stacjonarnych PWSZ w Nysie, wiek 19-28 lat, kierunek studiów 
(medyczny, niemedyczny) oraz dobry stan zdrowia. Grupy badanych stanowiły pró-
bę reprezentatywną w ujęciu epidemiologicznym całej populacji studentów PWSZ 
w Nysie. Ocenę statystyczną wyników przeprowadzono przy użyciu programu kom-
puterowego Statistica 10.0 oraz Microsoft Excel. Uzyskane wyniki analizowano 
z zastosowaniem testu normalności W Shapiro-Wilka. W przypadku niespełnienia 
założenia o rozkładzie normalnym stosowano testy U Manna-Whitney’a, serii Wal-
da-Wolfowitza, a także szczegółowe analizy statystyczne: test t, test mediany, test 
2 niezależności Pearsona lub NW (najwyższej wiarygodności). W celu oceny wie-
dzy żywieniowej badanych osób, na podstawie uzyskanych odpowiedzi na pytania 
ankietowe dotyczące wiedzy żywieniowej obliczano częstość prawidłowych odpo-
wiedzi: iloraz sumy prawidłowych odpowiedzi na pytania ankietowe i sumy mak-
symalnej prawidłowych odpowiedzi na pytania ankietowe, którą można uzyskać. 
Na podstawie wartości częstości prawidłowych odpowiedzi na pytania ankietowe 
przyjęto następujące poziomy wiedzy żywieniowej: 
• poziom niski „n”, gdy częstość prawidłowych odpowiedzi była w przedziale 0–0,4; 
• poziom średni „s”, gdy częstość prawidłowych odpowiedzi była w przedziale 0,41 

– 0,7; 
• poziom wysoki „w”, gdy częstość prawidłowych odpowiedzi była w przedziale 

0,71–1. 
Dla wszystkich przeprowadzonych analiz statystycznych przyjęto poziom istot-

ności α = 0,05.  Wynik testu uznawano za istotny statystycznie, jeżeli p < α.  

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Poziom wiedzy żywieniowej badanej grupy studentów PWSZ w Nysie przedsta-
wiono na rycinie 1, natomiast poziom wiedzy żywieniowej studentów poszczegól-
nych kierunków studiów zamieszczono na rycinie 2.

n – poziom niski, s – poziom średni, w – poziom 
wysoki
Ryc. 1. Wiedza żywieniowa studentów badanej 
populacji generalnej (%)
Fig. 1. Nutrition knowledge of all students (%)
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n – poziom niski, s – poziom średni, w – poziom wysoki
Ryc. 2. Wiedza żywieniowa badanej grupy z uwzględnieniem kierunku studiów (%)
Fig. 2 Nutrition knowledge of students with regard to faculty of study (%)

Analiza wyników dotycząca poziomu wiedzy żywieniowej badanej grupy studen-
tów wykazała, że 55,3% studentów posiadała wiedzę żywieniową na poziomie wyso-
kim a 40,9% na poziomie średnim (ryc. 1). Wyniki testu 2 niezależności Pearsona 
potwierdziły występowanie zależności między kierunkiem studiów i poziomem 
wiedzy żywieniowej w badanej populacji generalnej wszystkich analizowanych 
kierunków (2=280,2, p<0,0001), dla przyjętego poziomu istotności α.
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Założono, że studenci kierunków medycznych mają wyższy poziom wiedzy do-
tyczący zdrowego stylu życia w porównaniu do studentów kierunków niemedycz-
nych. W przypadku studentów kierunków medycznych jest to szczególnie istotne, 
ponieważ w przyszłości będą oni odpowiadać za promocję zdrowia wśród pacjentów 
(4). Założenie to znalazło potwierdzenie w badaniach własnych, gdzie analizując 
poziom wiedzy żywieniowej z uwzględnieniem kierunku studiów, wykazano wyż-
szy jej poziom wśród studentów kierunków medycznych w porównaniu do pozio-
mu wiedzy żywieniowej studentów pozostałych analizowanych kierunków (ryc. 2). 
Przeprowadzone testy nieparametryczne wykazały różnice między badaną popula-
cją generalną studentów analizowanych kierunków medycznych i niemedycznych. 
Wykazano, że częstość prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące wiedzy 
żywieniowej (U Manna-Whitney’a p<0,01, serii Walda-Wolfowitza p<0,000001) 
badanej populacji studentów analizowanych kierunków medycznych była większa, 
niż badanej populacji studentów analizowanych kierunków niemedycznych. Stu-
denci kierunków medycznych wykazali się wiedzą na poziomie wysokim (mediana 
Me=0,812) udzielając prawidłowych odpowiedzi na ponad 80% pytań, natomiast 
trafność odpowiedzi pozostałych studentów oscylowała wokół 70% (Me=0,688). 
Liczba uzyskanych prawidłowych odpowiedzi z zakresu wiedzy żywieniowej bez 
względu na studiowany kierunek mieściła się w zakresie 0,062-1,00. Jest to zgodne 
z wynikami badań innych autorów, którzy wykazali, że poziom wiedzy żywieniowej 
jest związany z kierunkiem studiów (5-7).

Wykazano również, że poziom wiedzy żywieniowej studentów kierunku diete-
tyka był najwyższy spośród studentów wszystkich badanych kierunków. Wysokim 
poziomem wiedzy żywieniowej charakteryzowali się również studenci kierunku 
zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne, natomiast poziom wiedzy żywieniowej 
studentów kierunków niemedycznych był niski bądź średni. Z uwagi na fakt, że 
żywienie i zdrowe odżywianie jest częścią programu nauczania na kierunku dietety-
ka, prezentowany najwyższy poziom wiedzy żywieniowej studentów tego kierunku 
w porównaniu z innymi studentami był zapewne wynikiem nabytej w toku studiów 
wiedzy. Jest to zgodne z wynikami badań Barzegari i wsp. (6) prowadzonych wśród 
studentów z Uniwersytetu Payam Nour w Iranie, które wykazało, że poziom wiedzy 
żywieniowej studentów wychowania fi zycznego był najwyższy w porównaniu do 
poziomu wiedzy żywieniowej studentów zarządzania przedsiębiorstwem i studen-
tów psychologii, który to poziom był najniższy (6).

Analizując poziom wiedzy żywieniowej w zależności od płci badanych, wykaza-
no znaczącą różnicę w grupie mężczyzn i kobiet badanej populacji studentów PWSZ 
w Nysie. Przeprowadzony test 2 niezależności NW potwierdził występowanie za-
leżności pomiędzy płcią a poziomem wiedzy żywieniowej (2=82,5, p<0,0001). Po-
ziom wiedzy żywieniowej kobiet był istotnie wyższy niż mężczyzn, o czym świad-
czy większa liczba udzielanych przez kobiety poprawnych odpowiedzi w stosunku 
do mężczyzn, gdzie poziom ten określony został jako średni (odpowiednio Me=0,75 
i Me=0,688). Powodem wysokiego poziomu wiedzy żywieniowej kobiet może być 
fakt, że kobiety z reguły są bardziej świadome wpływu racjonalnej diety na zdro-
wie i częściej angażują się w nią niż mężczyźni (8). W przeciwieństwie do badania, 
prowadzonego wśród studentów z Uniwersytetu Payam Nour w Iranie, gdzie nie 
wykazano istotnych różnic między poziomem wiedzy żywieniowej studentów na 
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wszystkich kierunkach a płcią respondentów (6). Również Aung i wsp. (9) badając 
studentów Universiti Malaysia Sarawak, nie wykazali zależności pomiędzy płcią, 
kierunkiem studiów a poziomem wiedzy żywieniowej studentów. Stwierdzili oni 
jednak, że wiedza ta może wpływać na zachowania związane ze zdrowiem, gdy 
będzie współgrać z postawami, przekonaniami oraz poczuciem własnej skuteczności 
w działaniu (9).

WNIOSKI

1. W badanej populacji wykazano wysoki poziom wiedzy żywieniowej studentów 
kierunków medycznych, natomiast wiedza żywieniowa studentów uczących się 
na pozostałych analizowanych kierunkach była na poziomie średnim.

2. Studenci kierunku dietetyka posiadali wiedzę żywieniową na najwyższym pozio-
mie spośród badanych grup, co było wynikiem wpływu wiedzy zdobytej podczas 
studiów dotyczącej racjonalnego żywienia.

3. Poziom wiedzy żywieniowej był istotnie wyższy w grupie kobiet niż mężczyzn.
4. Na poziom wiedzy żywieniowej istotny wpływ miał kierunek podjętych studiów 

oraz płeć badanych.
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ASSESSMENT OF NUTRITIONAL KNOWLEDGE OF NYSA PWSZ STUDENTS

S u m m a r y

The study was aimed at evaluating nutritional knowledge of a selected group of students and took into 
consideration the respondents’ fi elds of study and gender. The research covered 1945 undergraduates 
of University of Applied Sciences in Nysa. The study was conducted in the 1st half of the year 2011 and 
performed with the use of the author’s questionnaire validated in terms of its accuracy and reliability. 
In the researched population the nutritional knowledge of the medical students was classifi ed at a high 
level, but in the case of the non-medical students their knowledge was assessed as an average level. The 
highest level of knowledge was possessed by the dietetics students. In terms of gender the knowledge of 
the female students was of much more substantial quality in comparison to the group of male students. 
It was conclusively shown that the level of nutritional knowledge is signifi cantly infl uenced by both the 
student’s fi eld of study and gender.
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