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Józef Tatarczuk
Uniwersytet Zielonogórski 

Wiek menarche dziewcząt województwa lubuskiego  
i dolnośląskiego w świetle uwarunkowań  

środowiskowych i społecznych

Słowa kluczowe: wiek menarche, 
uwarunkowania środowiskowe, 
uwarunkowania społeczne

Wstęp

Proces dojrzewania dziewcząt rozpoczyna się około 2 lat (18 miesięcy) wcze-
śniej niż u chłopców. Pierwsze miesiączkowanie – jako uchwytny obraz dojrzewa-
nia – może pojawić się już w 10, jak i w 15 czy nawet 16 roku życia. Badania wyka-
zały, że istnieje wiele czynników wpływających na przyśpieszenie lub opóźnienie 
dojrzewania. Wymienia się tu przede wszystkim czynnik rodzinny. W pewnych ro-
dzinach z pokolenia na pokolenie dziewczęta dojrzewają wcześniej niż przeciętnie, 
w innych znacznie później. Mówi się o czynnikach genetycznych, wpływie klima-
tu (najwcześniej dojrzewa młodzież ze strefy klimatu umiarkowanego), Eskimosi 
znaczenie później. Warunki bytowe, szeroko pojęty poziom życia, wydają się mieć 
bezsprzeczny wpływ na dojrzewanie [1]. 

W Polsce zróżnicowanie warunków życia pomiędzy różnymi grupami ludności 
jest dość wyraźne, zwłaszcza w środowiskach wiejskich, co wywiera znaczny wpływ 
na rozwój i dojrzewanie dziewcząt. Na podstawie licznych badań [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12] stwierdzono, że dziewczęta wychowujące się w dobrych warunkach śro-
dowiskowych i społecznych szybciej wkraczają w cykl przemian pokwitaniowych, 
szybciej też osiągają pierwszą miesiączkę niż ich koleżanki z rodzin wielodzietnych 
o niskim wykształceniu rodziców, pochodzących ze środowisk wiejskich. 
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Postępująca w ostatnich dziesięcioleciach degradacja warunków środowi-
skowych i ekologicznych, a także pogłębiające się zróżnicowanie materialne spo-
łeczeństwa, wymusza konieczność aktualizowania danych dotyczących rozwoju 
biologicznego młodzieży. W tym kontekście podjęto obserwację wpływu uwarun-
kowań środowiskowych i społecznych na wiek menarche dziewcząt wywodzących 
się z różnych usytuowań materialnych, ze względu na: środowisko zamieszkania, 
wykształcenie rodziców, liczbę dzieci w rodzinie, kolejność urodzenia oraz upra-
wianie sportu. 

Materiał i metoda 

Materiał do niniejszego opracowania stanowią dane uzyskane metodą re-
trospektywną od 100 studentek, które rozpoczęły naukę w roku akademickim 
2006/2007 w Uniwersytecie Zielonogórskim. Wiek studentek w momencie roz-
poczęcia badań wyniósł średnio 19,76 lat. Drugą grupą badawczą były uczennice  
z lubińskich gimnazjów w liczbie 80 osób. Część z nich uprawiała sport systema-
tycznie (29 osób), a pozostałe (51) to grupa kontrolna. Badania tej grupy były prze-
prowadzone w klasach I-III gimnazjum, a wiek ich oscylował od 13 do 15 lat. Infor-
macje wykorzystane w opracowaniu dotyczące wieku menarche w zależności od 
środowiska zamieszkania, wykształcenia rodziców, liczby dzieci w rodzinie, kolej-
ności urodzenia, standardu życia oraz uprawiania sportu zebrano metodą sondażu 
diagnostycznego. Materiał zebrała słuchaczka studiów podyplomowych w zakresie 
wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej Uniwersytetu Zielonogórskiego 
Pani Katarzyna Jania. 

Zebrany materiał opracowano statystycznie, wyliczając średnią arytmetyczną, 
odchylenie standardowe, poziom istotności różnic oraz współczynnik zmienności. 

W kontekście powyższych uwag rysuje się następujący cel pracy: prześledze-
nie zmian w dojrzewaniu dziewcząt woj. lubuskiego i dolnośląskiego w zależności 
od środowiska zamieszkania, wykształcenia ojca i matki, liczby dzieci w rodzinie, 
kolejności urodzenia, standardu życia oraz uprawiających i nieuprawiających sport. 

Hipotezą badawczą wydaje się stwierdzenie, że szybciej dojrzewają dziewczę-
ta wywodzące się z miasta i mieszkające w lepszych warunkach socjalnych wobec 
mieszkanek wsi, których warunki bytowania są gorsze. 

Analiza materiału 

Dziewczęta z woj. lubuskiego 
Indywidualna rozpiętość wieku, w którym dziewczęta rozpoczęły miesiącz-

kowanie jest zróżnicowana. To zróżnicowanie w kontekście czynników środowi-
skowych i społecznych przedstawiają tab. 1–6. Wynika z nich, że najwcześniejszą 



31

Józef Tatarczuk – Wiek menarche dziewcząt województwa lubuskiego i dolnośląskiego...

miesiączką wyróżniały się dziewczęta pochodzące ze wsi, a nieco później z miast. 
Różnica wieku menarche między tymi grupami jest niewielka i statystycznie nie-
istotna (tab. 1). 

Córki ojców z wykształceniem wyższym rozpoczynały miesiączkowanie naj-
później, a z wykształceniem średnim najwcześniej tab. 2. Zróżnicowanie wieku 
menarche między grupami córek ojców z wykształceniem wyższym lub średnim,  
a podstawowym jest statystycznie nieznaczące. Córki matek z najwyższym wy-
kształceniem rozpoczynały miesiączkowanie później niż pozostałe, a obniżanie się 
wieku menarche następowało wraz z obniżaniem się wykształcenia. Najwcześniej 
dojrzewały dziewczęta, których matki miały wykształcenie podstawowe i zawodo-
we przy statystycznie nieistotnym zróżnicowaniu wieku menarche między badany-
mi zespołami (tab. 3). 

Najwcześniej dojrzewały dziewczęta z rodzin z dwojgiem dzieci, a najpóźniej 
z rodzin wielodzietnych (tab. 4). Różnica wieku menarche między tymi grupami 
(0,57 lat), a Sd = 0,81, jest stosunkowo duża i statystycznie istotna. Jak wynika 
z tab. 5 pierworodne dojrzewały najwcześniej, a pochodzące z drugiej ciąży najpóź-
niej. Różnica 0,05 lat (Sd = 0,02) wieku menarche między tymi grupami jest staty-
stycznie nieistotna. 

Z tab. 6 wnosimy, że później dojrzewają studentki uprawiające sport wyczy-
nowo względem pozostałych koleżanek, które dojrzewają szybciej, a różnica wieku 
menarche między tymi grupami jest duża (0,63 a Sd = 0,98) i statystycznie istotna. 

Podsumowując, przeciętnie najwcześniej dojrzewały dziewczęta:
– zamieszkałe na wsi, 
– córki ojców z wykształceniem średnim,
– córki matek z wykształceniem podstawowym i zawodowym, 
– dziewczęta z rodzin z dwojgiem dzieci,
– pierworodne względem drugo i trzeciorodnych,
– studentki nieuprawiające sportu wyczynowo. 

Tabela 1

 Wiek menarche a środowisko zamieszkania

cechy wieś miasto u
N 42 58

0,534

M 12,70 12,80
Sd 0,98 0,84

min 11,0 11,0
max 14,4 14,5

V 7,7 6,6

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2

 Wiek menarche a wykształcenie ojca

cechy
podst. i zawod. 

(1)
średnie (2) wyższe (3)

u

1–2 1–3 2–3

N 46 41 13

0,843 0,351 0,276

M 12,75 12,70 13,06

Sd 0,94 0,91 0,65

min 11,2 11,0 12,5

max 14,3 14,5 14,5

V 7,4 7,2 5,0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3

Wiek menarche a wykształcenie matki

cechy
podst. i zawod. 

(1)
średnie (2) wyższe (3)

u

1–2 1–3 2–3

N 29 49 22

0,605 0,091 0,136

M 12,59 12,72 13,08

Sd 0,99 0,88 0,75

min 11,0 11,0 12,0

max 14,0 14,5 14,5

V 7,8 6,9 5,8

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4

Wiek menarche a liczba dzieci w rodzinie

cechy
jedno dziecko 

(1)
dwoje dzieci 

(2)
troje dzieci (3)

u

1–2 1–2 1–2

N 22 51 27

0,109 0,531 0,012

M 12,92 12,51 13,08

Sd 0,97 0,88 0,73

min 11,3 11,0 12,0

max 14,5 14,1 14,4

V 7,5 7,1 5,6

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 5

Wiek menarche a kolejność urodzenia

cechy pierworodne (1) drugorodne (2)
trzeciorodne i z 
dalszych ciąż (3)

u
1–2 1–2 1–2

N 40 39 21

0,824 0,896 0,946

M 12,73 12,78 12,76

Sd 0,83 1,03 0,78
min 11,2 11,0 11,2
max 14,5 14,5 14,4

V 6,5 8,0 6,1

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6

Wiek menarche studentek uprawiających sport wobec nieuprawiających 

cechy uprawiające sport nieuprawiające u

N 27 142

0,028

M 13,26 12,63

Sd 1,06 0,9

min 11,3 9,8

max 14,6 14,7

V 8,02 7,43

Źródło: opracowanie własne.

Dziewczęta z woj. dolnośląskiego 
Środowisko zamieszkania zróżnicowało dojrzewanie dziewcząt o około 2, 3 

miesiące. Wcześniej dojrzewały dziewczęta zamieszkałe na wsi względem ich kole-
żanek z miasta, lecz różnica była statystycznie nieistotna (tab. 7). 

Tabela 7

 Wiek menarche a środowisko zamieszkania

cechy wieś miasto u

N 33 47

1,01

M 12,25 12,48

Sd 0,507 0,485

min 12,2 11,4

max 13,6 13,7

V 4,01 3,8

Źródło: opracowanie własne.
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Wykształcenie ojca nie miało istotnego wpływu na wystąpienie pierwszej 
miesiączki u badanych dziewcząt. Córki ojców z wykształceniem średnim dojrze-
wały najwcześniej, a najpóźniej córki ojców z wykształceniem wyższym przy różni-
cy między grupami statystycznie nieznaczącej (tab. 8).

Tabela 8

 Wiek menarche a wykształcenie ojca

cechy
podst. i zawod. 

(1)
średnie (2) wyższe (3)

u

1–2 1–3 2–3

N 26 36 18

0,32 0,53 0,88

M 12,34 12,25 12,50

Sd 0,444 0,437 0,504

min 11,3 11,2 11,4

max 13,2 13,4 13,8

V 3,5 3,6 4,0

Źródło: opracowanie własne.

Najwcześniej dojrzewały córki matek z wykształceniem podstawowym i za-
wodowym, a najpóźniej dziewczęta, których matki miały wykształcenie wyższe, a 
różnice były statystycznie nieistotne (tab. 9). 

Tabela 9

Wiek menarche a wykształcenie matki

cechy
podst. i zawod. 

(1)
średnie (2) wyższe (3)

u

1–2 1–3 2–3

N 12 42 24

0,56 1,22 1,78

M 12,25 12,42 12,84

Sd 0,427 0,446 0,504

min 11,2 11,5 11,7

max 13,2 13,5 13,8

V 3,5 3,6 3,9

Źródło: opracowanie własne.

Najwcześniej dojrzewały dziewczęta z rodzin z dwojgiem dzieci, a najpóźniej 
z rodzin wielodzietnych. Różnica między tymi grupami (0,33 lat) jest stosunkowo 
niewielka i statystycznie nieistotna (tab. 10). 
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Tabela 10

 Wiek menarche a liczba dzieci w rodzinie

cechy
jedno dziecko 

(1)
dwoje dzieci 

(2)
troje i więcej 

dzieci (3)
u

1–2 1–3 2–3
N 10 58 12

0,44 0,39 1,09

M 12,58 12,42 12,75
Sd 0,582 0,546 0,438

min 11,3 11,2 12,1
max 13,8 13,5 13,7

V 4,06 4,03 3,4

Źródło: opracowanie własne.

Pierworodne dojrzewały najwcześniej, a pochodzące z trzeciej i dalszych ciąż 
najpóźniej. Różnica (0,59 lat) jest stosunkowo duża lecz statystycznie nieistotna 
(tab. 11). 

Tabela 11

 Wiek menarche a kolejność urodzenia

cechy pierworodne (1) drugorodne (2)
trzeciorodne i z 
dalszych ciąż (3)

u
1–2 1–3 2–3

N 12 42 24

0,56 1,75 1,67

M 12,25 12,42 12,84
Sd 0,427 0,446 0,504

min 11,2 11,5 11,7
max 13,2 13,5 13,8

V 3,5 3,6 3,9

Źródło: opracowanie własne.

Później dojrzewały dziewczęta uprawiające sport wyczynowo względem po-
zostałych koleżanek, które dojrzewały szybciej, a różnica wieku menarche wynosiła 
(0,25 lat) i jest statystycznie nieistotna (tab. 12). 

Tabela 12

Wiek menarche uczennic uprawiających sport wobec nieuprawiających 

cechy
uprawiające

sport
nieuprawiające u

N 29 51

1,05

M 12,67 12,42
Sd 0,464 0,646

min 11,7 11,2
max 13,5 13,4

V 3,6 5,2

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 13

Wiek menarche a standard życia. 

cechy
300 – 800 zł

(1)
900 –1200 zł

(2)
1300 i >

(3)
„u”

1–2 1–3 2–3
N 14 32 34

0,78 0,41 0,58

M 12,66 12,36 12,51
Sd 0,752 0,642 0,464

min 11,4 11,2 11,2
max 13,8 13,4 13,6

V 5,9 5,2 3,7

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 14

Charakterystyka porównawcza obu badanych zespołów 

cechy
woj. lubuskie woj. dolnośląskie

u
N M Sd N M Sd

środowisko zamieszkania
wieś 42 12,70 0,981 33 12,25 0,507 1,62

miasto 58 12,80 0,845 47 12,48 0,485 0,79
 wykształcenie ojca

podst. i zawodo. 46 12,75 0,943 26 12,34 0,444 1,50
średni 41 12,70 0,914 36 12,25 0,437 1,76
wyższe 13 13,06 0,652 18 12,50 0,504 1,42

 wykształcenie matki
podst. i zawodo. 29 12,59 0,990 12 12,25 8,427 0,91

średni 49 12,72 0,883 42 12,42 0,446 1,25
wyższe 22 13,08 0,752 24 12,84 0,504 0,72

 liczba dzieci w rodzinie
jedno dziecko 22 12,92 0,973 10 12,58 0,582 0,75
dwoje dzieci 51 12,51 0,886 58 12,42 0,546 0,39

troje dzieci i > 27 13,08 0,734 12 12,75 0,438 0,92
 kolejność urodzenia`

pierworodne 40 12,73 0,831 12 12,25 0,427 1,37
drugorodne 39 12,78 1,031 42 12,42 0,446 1,32

 trzeciorodne i > 21 12,76 0,782 24 12,84 0,504 0,23
 aktywność fizyczna

uprawiające 27 13,26 1,063 29 12,67 0,464 1,78
nieuprawiające 142 12,63 0,943 51 12,42 0,646 1,07

 standard życia
300 – 800 zł* (1) 14 12,66 0,752 1–2 (0,78)

900 – 1200 zł* (2) 32 12,36 0,642 1–3 (0,41)

1300 i > zł* (3) 34 12,51 0,464 2–3 (0,58)

* kwota na członka rodziny 

Źródło: opracowanie własne.
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Dane zawarte w tab. 13 wskazują na dobrą sytuację materialną rodzin z woj. 
dolnośląskiego, co w jakimś stopniu można było przewidzieć na podstawie liczby 
osób zatrudnionych w kopalniach. Największą grupę stanowią dziewczęta, w któ-
rych dochód na jednego członka rodziny wyniósł od 900 do 1200 zł oraz 1300 i po-
wyżej. Najmniejszą grupę stanowią dziewczęta z rodzin o przeciętnych dochodach 
wynoszących od 300 do 800 złotych. Najwcześniej dojrzewały dziewczęta, których 
status ekonomiczny był dość wysoki (od 900 do 1200 zł na osobę, a najpóźniej te, 
których warunki materialne były najgorsze. Różnica wieku menarche wynosząca 
0,30 lat jest niewielka i statystycznie nieistotna. 

dyskusja i uwagi końcowe 

Konfrontując wyniki dziewcząt badanych z roku 2006/2007 z woj. lubuskiego 
z rówieśniczkami z roku 2011 z terenu Lubina i okolicznych miejscowości należy 
potwierdzić dużą zgodność wyników w kontekście poszczególnych czynników śro-
dowiskowych i społecznych (tab. 14). W szczegółach wygląda to następująco:
– przeciętnie najwcześniej dojrzewały dziewczęta zamieszkałe na wsi wobec ró-

wieśniczek z miast;
– córki ojców z wykształceniem średnim i córki matek z wykształceniem podsta-

wowym i zawodowym, a najpóźniej córki ojców i matek z wykształceniem naj-
wyższym;

– wcześniej dojrzewały dziewczęta z rodzin z dwojgiem dzieci, a najpóźniej z ro-
dzin wielodzietnych;

– najwcześniej dojrzewały dziewczęta pierworodne relatywnie wobec drugo- 
 i trzeciorodnych;

– najwcześniej dojrzewały dziewczęta z grupy kontrolnej a znacznie później 
dziewczęta uprawiające sport wyczynowo;

– najwcześniej miesiączkowały dziewczęta z woj. dolnośląskiego wychowujące 
się w rodzinach o średnim poziomie materialnym (900 – 1200 zł na członka ro-
dziny), a najpóźniej w rodzinach o najniższym standardzie materialnym (od 300 
do 800 zł na członka rodziny).

Należy również odnotować fakt, że w obrębie wszystkich wymienionych czyn-
ników dziewczęta z Lubina i okolic dojrzewały wcześniej niż ich koleżanki z woj. 
lubuskiego. 

Wobec danych zawartych w niniejszej publikacji można stwierdzić, że w odnie-
sieniu do dziewcząt województwa lubuskiego zarówno środowisko zamieszkania, 
jak i kolejność urodzenia, a także poziom wykształcenia rodziców nie różnicowa-
ły istotnie czasu występowania pierwszej miesiączki. Tylko liczba dzieci w rodzi-
nie oraz uprawianie sportu okazały się czynnikami dużej mocy, które decydowały  
w sposób znaczący o wcześniejszym dojrzewaniu dziewcząt. Brak jednoznacznego 
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wpływu na dojrzewanie niektórych czynników jest wynikiem zacierania się różnic 
ekonomiczno – społecznych między mieszkankami miast i wsi. 

W zespole dziewcząt z województwa dolnośląskiego żaden z badanych czyn-
ników w sposób istotny nie różnicował ich dojrzewania. 

Wcześniej stwierdzono [12, 8, 13, 11, 10, 15] że wiek menarche opóźnia się 
wraz z powiększaniem rodziny o kolejne dziecko. W naszych badaniach nie po-
twierdziły się jednak dotychczasowe poglądy, że zarówno środowisko zamieszka-
nia jak i wykształcenie rodziców, standard życia znacząco wpływają na wcześniejszy 
rozwój dziewcząt. Wprost przeciwnie do powszechnych opinii, pochodzące ze wsi 
dziewczęta dojrzewały nieco wcześniej niż ich koleżanki z miast, przy czym różnice 
w wieku menarche były niewielkie. 

W wyniku analizy materiału należy wyciągnąć następujące wnioski.
1. W obrębie wszystkich wymienionych czynników dziewczęta z Lubina i okolic 

dojrzewały wcześniej niż ich koleżanki z woj. lubuskiego.
2. Potwierdzono tendencję w kierunku wcześniejszego dojrzewania dziewcząt ze 

wsi oraz nieuprawiających sport. 
Zacieranie się różnic społecznych w rozwoju dzieci i młodzieży w polskiej sy-

tuacji ekonomicznej nie jest niestety, jak w bogatych społeczeństwach zachodnich, 
wynikiem poprawy warunków rozwoju osób pochodzących z warstw niższych, lecz 
pogorszenia sytuacji życiowej niektórych, lepiej dotąd sytuowanych grup społecz-
nych. Wbrew powszechnym poglądom, iż przyśpieszenie dojrzewania towarzyszy 
postępowi cywilizacyjnemu, wciąż nie można wykluczyć, że równie prawidłowy 
rozwój może być osiągnięty w wolniejszym tempie. Tanner [14] twierdzi, że nie ma 
powodu do przypuszczenia, że szybszy rozwój jest dobrem samym w sobie, a są 
pewne podstawy do mniemania, że jest przeciwnie. Pytanie, która droga rozwoju 
jest dla organizmu bardziej pożądana, wciąż jest aktualne. 
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the age of meNaRche iN giRls liviNg iN lubusKie aNd dolNośląsKie 
voivodeshiPs iN the light of eNviRoNmeNtal aNd social coNditioNs

Summary

Keywords: age of menarche, social conditions. environment al conditions

The aim of this study is to investigate changes in the age of manarche in girls living in 
lubuskie voivodeship, surveyed between 2006 and 2007, and in girls attending junior high 
schools in Lubin in 2011. The changes were analysed in relation to the girls’ place of resi-
dence, education of their fathers and mothers, number of children in the family, birth order, 
standard of living and the fact whether the girls practised any sport. The study confirmed  
a trend toward earlier puberty in girls living in Lubin in better economic conditions.




