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Napoje energetyzujące cieszą się stosunkowo dużą popularnością wśród 

różnych grup konsumentów. Wysokie pobranie kofeiny, szczególnie przy 

zwiększonym wysiłku fizycznym, może być przyczyną negatywnych implikacji 

zdrowotnych. W niniejszej pracy przedstawiono ocenę spożycia napojów 

energetyzujących wśród młodzieży w wieku 12-19 lat, o wysokiej aktywności 

fizycznej. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych stwierdzono, że 

respondenci nie posiadają wystarczającej wiedzy odnośnie składu, działania  

i bezpiecznego spożywania napojów energetyzujących.  
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Napoje energetyzujące można zaliczyć do grupy żywności funkcjonalnej. Ich 

podstawową funkcją jest szybkie dostarczenie energii, poprawa samopoczucia  

i koncentracji umysłowej. Głównymi składnikami aktywnymi napojów 

energetyzujących są: kofeina, tauryna, witaminy z grupy B oraz inozytol  

i glukuronolakton. Intensywna reklama i łatwa dostępność na rynku sprawiają, że 

po tę grupę napojów chętnie sięgają dzieci. Wysokie pobranie kofeiny w tej grupie 

może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego, gdyż kofeina silniej działa 

na organizm dzieci. Do negatywnych konsekwencji zalicza się: bóle żołądka, bóle 

głowy, mdłości, bezsenność, nerwowość i pobudzenie. Istnieje także realne 

zagrożenie odwodnienia organizmu, a nawet udaru mózgu (1-3). 

Celem pracy była ocena popularności napojów energetyzujących wśród 

młodzieży aktywnie uprawiającej sport w aspekcie spożycia oraz wiedzy na temat 

bezpiecznego ich stosowania.  

 
 

MATERIAŁ I METODY 

 

Badania przeprowadzono stosując metodę ankietową, z wykorzystaniem 

kwestionariusza o strukturze zamkniętej. Zbieranie danych metodą wywiadu 

bezpośredniego przeprowadzono w 2010 roku. Badania objęły grupę młodzieży w 

wieku 12-19 lat (gdzie średnia wieku wynosiła (14,40 ± 1,99), regularnie 
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uprawiającą sport. Kryterium aktywności fizycznej wyznaczono jako udział w 

zajęciach pozalekcyjnych, w ramach zajęć w sekcjach sportowych, wymagających 

treningów minimum 2 razy w tygodniu. W badaniach wzięło udział 106 

respondentów. Wśród badanych przeważały dziewczęta (68), które stanowiły około 

64% ankietowanych. Procentowy udział udzielonych odpowiedzi zaokrąglono do 

wartości całkowitych. 

 

 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych dokonano oceny spożycia 

napojów energetyzujących, wśród młodzieży regularnie uprawiającej sport, badano 

również wiedzę na temat napojów energetyzujących. Ankietowana populacja 

uczniów zadeklarowała znajomość terminu „napój energetyzujący‖, przy czym 

jedynie 37% wskazało, że napoje energetyzujące nie są napojami izotonicznymi. 

Pozostali uczniowie nie posiadali wiedzy na ten temat (50%) lub błędnie twierdzili 

(13%), że napoje energetyzujące są napojami izotonicznymi. Na pytanie dotyczące 

obecności kofeiny w napojach izotonicznych poprawnie odpowiedziało 21% 

ankietowanych, 50% nie posiadało wiedzy na ten temat. Pozostali uczniowie (29%) 

uważali błędnie, że napoje izotoniczne zawierają kofeinę.  

Odpowiedzi respondentów odnośnie substancji aktywnych, wchodzących w skład 

napojów energetyzujących wykazały brak pełnej świadomości konsumenckiej  

w tym zakresie. 71 % młodzieży wskazało na zawartość kofeiny, 51% wskazało  

w składzie inozytol, 27% wskazało na zawartość tauryny, zaś na obecność 

poszczególnych witamin z grupy B wskazało 13-17% ankietowanych. Nikt  

z ankietowanych nie zaznaczył obecności glukokuronolaktonu w składzie napojów 

energetyzujących. Wiedza uczniów pochodziła głównie z informacji 

przekazywanych w mediach (radio i telewizja) – 78%, reklamach 76% oraz od 

znajomych 66%. Nikt nie zaznaczył opakowania jako wykorzystywanego źródła 

informacji, chociaż 23% ankietowanych deklarowało, że czytało lub czasami 

czytało informacje na opakowaniu. Na podstawie przeprowadzonych badań 

stwierdzono niezadowalający poziom wiedzy młodzieży na temat napojów 

energetyzujących. Istnieje więc przypuszczenie, że ankietowani potraktowali 

zaznaczone przez siebie medialne źródła wiedzy (radio, telewizja) jedynie jako 

nośniki reklamy, nie zaś jako źródła wiedzy w formie programów o charakterze 

edukacyjnym, emitowanych przez wymienione media. Źródła wiedzy na temat 

napojów energetyzujących wykorzystywane przez ankietowanych wskazały na ich 

charakter głównie marketingowy, stąd znikoma wartość edukacyjna tych źródeł. 

Najczęściej spożywanymi napojami wśród badanej młodzieży były kolejno: Red 

Bull (45%), Tiger (38%), R20+ (37%), Power Be (26%). Pozostałe stanowiły 10%  

i mniejszy udział odpowiedzi. Podobne preferencje konsumenckie odnośnie 

częstego wyboru napoju RedBull i Tiger, wykazywali studenci krakowskich uczelni 

wyższych, w badaniach przeprowadzonych przez Wolak (4). Codzienne spożywanie 

napojów energetyzujących wśród badanej grupy, zadeklarowało 28% 
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respondentów, 35% kilka razy w tygodniu, a 26%  spożywało napoje 

energetyzujące raz w tygodniu. 11% młodzieży piło napoje sporadycznie (1-3 razy 

w miesiącu). Niemal wszyscy ankietowani deklarowali cel stosowania napojów 

energetyzujących jako: zwiększenie zdolności do wysiłku fizycznego oraz dla 

ożywienia i pozbycia się uczucia senności. Intensywny wysiłek fizyczny  

na treningach może powodować ogólne zmęczenie i senność w wyniku utraty  

i niedoborów składników mineralnych. Wobec czego skuteczne  

i rozsądne jest uzupełnianie tych braków w formie napojów izotonicznych. Napoje 

energetyzujące dają krótkotrwały przypływ energii po czym szybko wraca uczucie 

zmęczenia i ospałości. Dodatkowym zagrożeniem jest obecność działającej 

moczopędnie kofeiny, co powoduje wzrost ryzyka odwodnienia organizmu. Ryzyko 

odwodnienia jest większe u dzieci niż u dorosłych ze względu na większą 

wrażliwość na fizjologiczne działanie kofeiny (5). 13% ankietowanych jako cel 

spożywania napojów energetyzujących wskazało również zaspokojenie pragnienia i 

uzupełnienie niedoboru wody, co jest błędem i może dodatkowo skutkować 

przedawkowaniem kofeiny. Negatywne objawy związane z pobraniem kofeiny 

przez dzieci, występują w przypadku spożycia powyżej 3 mg/kg/dzień (5). W 

odniesieniu do badanej grupy, zakładając masę ciała 50 kg, negatywne objawy 

mogą pojawić się już po spożyciu 150 mg kofeiny, co zawarte jest w 500 ml napoju 

energetyzującego (np. dwa opakowania napoju RedBull po 250 ml - ok. 160 mg 

kofeiny).  

Blisko połowa respondentów (47%) doświadczyła negatywnych objawów po 

spożyciu napoju energetyzującego, wskazując głównie na: ból brzucha (45%), ból 

głowy (33%), drżenie kończyn (26%), zawroty głowy (8%), kołatanie serca (6%). 

90% badanej młodzieży z nikim nie konsultowało negatywnych objawów 

spożywania napojów energetyzujących, zaś 10% zasięgało jedynie opinii 

znajomych. Nikt z ankietowanych nie zgłosił się po fachową pomoc lekarską ani 

nie konsultował objawów z trenerem. Wystąpienie negatywnych objawów po 

spożyciu napojów energetyzujących może być wynikiem wysokiego pobrania 

substancji aktywnych i stanowi zagrożenie zdrowia młodzieży. 

Napoje energetyzujące posiadają wysoki udział witamin z grupy B. Ogólnie 

przyjmuje się, że pobranie witamin rozpuszczalnych w wodzie przekraczające 

zapotrzebowanie organizmu, nie stanowi zagrożenia, ponieważ nadmiar jest 

wydalany z moczem. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wysokie stężenie jednego 

składnika może obniżać wchłanianie i wpływać na metabolizm innych składników 

odżywczych oraz leków, może także zafałszować wyniki niektórych badań 

diagnostycznych (6). W związku z powyższym, wysokie spożycie napojów 

energetyzujących, może za sobą nieść zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia, 

związane nie tylko z wysokim pobraniem kofeiny ale również dostarczeniem 

witamin z grupy B, w dawkach przekraczających zapotrzebowanie organizmu. 
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WNIOSKI 

 

1. Napoje energetyzujące cieszą się popularnością wśród badanej populacji, co 

ma odzwierciedlenie w częstym i stosunkowo wysokim spożyciu tego typu 

wyrobów. 

2. Ankietowana młodzież w większości nie czyta informacji zawartych na 

opakowaniach napojów energetyzujących ani też nie szuka wiarygodnych źródeł 

informacji na temat tej grupy napojów. Respondenci nie posiadają wiedzy odnośnie 

składu spożywanych napojów i bezpiecznego ich stosowania. Znaczna część 

ankietowanych nie odróżnia pod względem składu i  zastosowania napojów 

energetyzujących od izotonicznych. 

3. Istnieje konieczność prowadzenia akcji edukacyjnych wśród młodzieży 

odnośnie zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego związanego ze spożywaniem 

napojów energetyzujących, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o wysokiej 

aktywności fizycznej. W akcję edukacyjną powinni być zaangażowani trenerzy 

prowadzący sekcje sportowe, którzy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo 

podopiecznych na zajęciach. Nie należy również pomijać w tym względzie roli 

nauczycieli i rodziców.  
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THE EVALUATION OF ENERGY DRINKS AMONG THE YOUNG PEOPLE TRAINING SPORTS 

REGULARLY 

 

Summar y  

 

Energy drinks are the popular beverage among different groups of consumers. High intake of 

caffeine, particularly during intensive physical effort, causes negative health implications. In the present 

paper, the evaluation of popularity of energy drinks among young people in the age from 12 to 19, 

training sports actively, has been presented. On the basis of our research we conclude that the 

respondents do not have sufficient knowledge regarding the composition, activity and safe consumption 

of energizing drinks. 
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