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Celem pracy była ocena wiedzy i nawyków żywieniowych kobiet w wieku 
18–59 lat zamieszkujących miasto Opole (n=100, Polska) oraz Cambridgeshire 
(n=100, Wielka Brytania). Do oceny wykorzystano kwestionariusz ankiety z 15 
pytaniami zamkniętymi o wiedzę i 15 pytaniami nt. nawyków żywieniowych. 
Większość kobiet z Polski posiadała bardzo dobrą lub dobrą wiedzę żywieniową. 
U większości kobiet z Wielkiej Brytanii wykazano dostateczny poziom nawyków 
żywieniowych.
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 Obecnie nie ulega wątpliwości fakt, że każdy człowiek, aby utrzymać lub po-
prawić swój stan zdrowia powinien kierować się zasadami zdrowego żywienia (1, 
2, 3). Kobiety ze względu na szczególną rolę społeczną, rodzinną oraz biologiczną 
są zobligowane do poszerzania tej wiedzy oraz realizacji własnych norm i zaleceń 
żywieniowych, swoich dzieci oraz pozostałych członków rodziny (4). Jednak pra-
widłowe nawyki żywieniowe są niemożliwe bez wystarczającej wiedzy. Dopiero 
wtedy, gdy wiedza jest odpowiednio wysoka może być wprowadzana w codzienne 
komponowanie posiłków i przekładać się na dobre nawyki żywieniowe (5). Racjo-
nalnie odżywianie jest jednym z  podstawowych warunków prawidłowego rozwoju 
organizmu w każdym wieku i stanowi gwarancję utrzymania zdrowia. 

Celem pracy była ocena wiedzy i nawyków żywieniowych kobiet w wieku 18–59 
lat zamieszkujących miasto Opole (n=100, Polska) oraz Cambridgeshire (n=100, 
Wielka Brytania). 

MATERIAŁ I METODA

Grupa badanych kobiet, zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, dobierana 
była w sposób przypadkowy. Kobiety anonimowo wypełniały kwestionariusz ankie-
ty zawierający 15 pytań zamkniętych o wiedzę żywieniową oraz 15 pytań z zakresu 
nawyków żywieniowych. Za każdą prawidłową odpowiedź można było otrzymać
1 punkt. W ocenie wiedzy i nawyków żywieniowych wykorzystano następującą 
skalę:
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• powyżej 75% prawidłowych odpowiedzi – bardzo dobry
• 75–50% – dobry
• 50–25% – dostateczny
• poniżej 25% – niedostateczny

Dodatkowo badane kobiety poproszono o wskazanie poziomu wykształcenia oraz 
deklarację masy i wysokości ciała. Dane posłużyły do obliczenia wskaźnika BMI 
i klasyfi kacji badanych kobiet ze względu na stan odżywienia. W ocenie statystycz-
nej różnic pomiędzy grupami kobiet wykorzystano test Chi2 na poziomie istotności 
p< 0,05.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Większość badanych kobiet posiadała wykształcenie średnie (70%). Prawidło-
wy stan odżywienia (BMI 18,5–24,9) wykazano wśród 52% Polek i 43% Brytyjek, 
nadwagę (BMI 25–29,9) stwierdzono u 21% Polek i 31% kobiet z Wielkiej Brytanii. 
Otyłość (BMI powyżej 30) wykazano odpowiednio wśród 13% kobiet z Polski i 23% 
kobiet z Wielkiej Brytanii. Stan odżywienia wskazujący na niedożywienie (BMI 
poniżej 18,5) wykazano u 14% Polek i 3% Brytyjek.

Dokonano oceny odpowiedzi z zakresu wiedzy i nawyków żywieniowych bada-
nych kobiet, a wyniki przedstawiono w tabeli I. 

Ta b e l a  I. Klasyfikacja wiedzy i nawyków żywieniowych badanej grupy kobiet z Polski i Wielkiej Brytanii

Ta b l e  I. Classification of knowledge and eating habits studied group of women from the Poland and Great 
Britain

Klasyfikacja
Wiedza żywieniowa Nawyki żywieniowe

Polki 
n=100

Brytyjki 
n=100 p< 0,05 Polki 

n=100
Brytyjki 
n=100 p<0,05

Bardzo dobra 47 1 0,05 0 0 NS

Dobra 53 70 NS 38 4 0,05

Dostateczna 0 29 NS 61 86 NS

Niedostateczna 0 0 NS 1 10 NS

test Chi2

Wykazano, że istotnie statystycznie więcej kobiet z Polski niż z Wielkiej Brytanii 
posiadało bardzo dobrą wiedzę żywieniową (odpowiednio 47% vs. 1%). Natomiast 
kobiety z Wielkiej Brytanii w większym odsetku posiadały dobry poziom wiedzy 
żywieniowej w porównaniu z Polkami (70% vs. 53%). Podobną obserwację stwier-
dzono w ocenie dostatecznej wiedzy żywieniowej badanych kobiet. W przeprowa-
dzonej analizie badanych kobiet z Polski i z Wielkiej Brytanii stwierdzono, że kobie-
ty z Polski mają znacznie lepszą wiedzę dotyczących źródeł poszczególnych witamin 
niż kobiety z Wielkiej Brytanii. Połowa ankietowanych kobiet z Polski wskazała 
spośród 4 produktów spożywczych prawidłowo źródło witaminy C (owoce i wa-
rzywa) oraz witaminy D (ryby morskie). Podczas, gdy badane z Wielkiej Brytanii 
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nie posiadły tej wiedzy i tylko 1 ankietowana wskazała poprawne źródło witaminy 
C, natomiast 3 z badanej grupy poprawnie wskazały źródło witaminy D. Pytania 
o prawidłową liczbę porcji produktów mlecznych oraz rolę wapnia w etiologii oste-
oporozy znacznie różnicowały badaną grupę kobiet. Prawidłowa liczbę 2–3 porcje 
na dzień wskazało 70% kobiet z Polski i 25% kobiet z Wielkiej Brytanii. Prawidło-
wą odpowiedź o rolę wapnia w organizmie wskazało 65% Polek i 48% Brytyjek. 
Znaczna liczba czynników składających się na wiedzę żywieniową powoduje, że 
działania zmierzające do jej określenia oraz ewentualnej korekty są utrudnione (6). 
Większość badań krajowych wskazuje na fakt, że społeczeństwo polskie jest na ogół 
dobrze poinformowane o wpływie odżywiania na stan zdrowia. Szczególną uwagę 
konsumenci poświęcają ewentualnym, rzeczywistym bądź domniemanym, zagro-
żeniom dla zdrowia, jakie są związane z konsumpcją żywności. Posiadana wiedza 
często jednak nie stanowi motywacji do dokonania korzystnych zmian w sposobie 
odżywiania, czyli nie wpływa na zmianę zachowań żywieniowych. Fakt ten stwier-
dzano zarówno w krajowych, jak i zagranicznych pracach badawczych (7, 8, 9, 10).

W niniejszej pracy oceniono prawidłowość nawyków żywieniowych wśród ba-
danych kobiet. Nawyki żywieniowe dotyczące częstotliwości spożycia produktów 
typu fast-food, słodyczy, owoców i warzyw, spożywania posiłków poza domem 
oraz stosowania obróbki termicznej żywności najbardziej różnicowały respondentki. 
Kobiety z Wielkiej Brytanii w większości (69%) wybierały smażenie jako najczę-
ściej stosowany sposób przygotowania żywności (wśród Polek – 49%). Codzien-
ne spożycie żywności typu fast – food wskazało 60% badanych kobiet z Wielkiej 
Brytanii, 20% Polek. Spożywanie słodyczy 2–3 razy dziennie deklarowało 71% 
badanych Brytyjek, natomiast 8% Polek. Owoce i warzywa codziennie spożywało 
45% Polek i 35% Brytyjek. Spożycie posiłków poza domem preferowało 70% kobiet 
z Wielkiej Brytanii oraz 35% z Polski. Pomimo dostępności wiedzy o regułach odży-
wiania i komponowania posiłków (min. internet, blogi kulinarne), przygotowywane 
w  praktyce racje pokarmowe są często niezgodne z zaleceniami żywieniowymi 
(11). Wiele badań potwierdza powszechność występujących błędów żywieniowych 
o charakterze ilościowym i jakościowym. Ponadto zwraca się uwagę na związek 
błędnych nawyków żywieniowych z dietozależnymi chorobami: otyłością, cukrzycą 
i niedokrwienną chorobą serca (12, 13, 14).

WNIOSKI

1. Badane kobiety nawet jeśli posiadały bardzo dobry lub dobry poziom wiedzy 
żywieniowej (szczególnie wśród Polek) nie wykorzystywały jej w deklarowanych 
nawykach żywieniowych. 

2. Nawyki żywieniowe na poziomie dostatecznym (szczególnie wśród kobiet 
z Wielkiej Brytanii) stanowiły czynnik ryzyka wystąpienia chorób dietozależnych 
w kolejnych dekadach życia. 
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 ASSESSMENT OF NUTRITIONAL KNOWLEDGE AND EATING HABITS OF WOMEN 
LIVING IN POLAND AND GREAT BRITAIN

S u m m a r y

The aim of this study was to assess the nutritional knowledge and eating habits of women aged 18-
59 years living in the city of Opole (n = 100, Poland) and Cambridgeshire (n = 100, Great Britain). The 
questionnaire with 15 closed questions about knowledge and 15 questions about eating habits was used. 
Most women of Polish had a very good or good knowledge of nutrition. Most women in the UK demon-
strated a suffi cient level of eating habits. 
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