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Badaniami objęto uczniów klas pierwszych i czwartych technikum z Zespołu Szkól 
Gastronomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Oceniono wybrane aspekty sposobu żywie
nia i stanu odżywienia, szczególnie pod kątem gospodarki lipidowej. 

Sposób żywienia i stan odżywienia młodzieży szkolnej jest od lat przedmiotem 
systematycznych badań, prowadzonych na terenie całego kraju oraz w wybranych 
szkołach [1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20]. Brakjestjednak szczegółowych 
informacji odnośnie sposobu żywienia i stanu odżywienia ucmiów zespołów szkół 
gastronomicmych. Przeprowadzenie badań na ten temat jest tym bardziej wskazane, 
że dotychczasowy sposób żywienia Polaków jest niewłaściwy [16, 17] a absolwenci 
szkół gastronomicmych w znacznym stopniu mogą kształtować żywienie społeczeńs
twa. Celem pracy jest uzyskanie odpowiedzi odnośnie wpływu wiedzy ucmiów i ich 
miejsca zamieszkania w trakcie nauki na wybrane aspekty ich sposobu żywienia i stanu 
odżywienia. 

MATERIAŁ I METODYKA 

Badaniami objęto 142 ucmiów technikum z klas pierwszych i czwartych Zespołu Szkół Gastro
nomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Dane odnośnie sposobu ich żywienia uzyskano na podstawie 
ankiety zawierającej pytania dotyczące zwyczajów żywieniowych i karty indywidualnego tygodniowego 
żywienia się. W ankiecie uwzględniono: ilość spożywanych posiłków w ciągu dnia, ucustniczenie przy 
planowaniu i przygotowaniu posiłków oraz zakupie żywności, praktyczne wykorzystanie wiedzy o rac
jonalnym żywieniu i samoocenę prawidłowości odżywiania się. Ponieważ ucmiowie mieli trudności 
z podaniem danych dotyczących ilości spożywanych potraw oraz stosowanej receptury, zrezygnowano 
z obliczenia wartości odżywcuj całodziennej racji pokarmowej i ograniczono się do obliczania częs
totliwości spożycia pos~ugólnych produktów oraz potraw. 

Stan odżywienia uczniów scharakteryzowano na podstawie pomiaru ich wzrostu i masy ciała oraz 
oznaczonych w surowicy krwi na czczo poziomów: białka, lipidów całkowitych, /I-lipoproteidów, 
cholesterolu całkovlitego, glukozy i hemoglobiny (9]. 
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Ucmiów podzielono z uwagi na rok nauki (klasy pierwsre i czwarte), oceny z przedmiotów 
zawodowych (ucmiowie dobrzy i dostateczni) oraz miejsca zamieszkania w trakcie roku szkolnego 
(miasto, wieś, internat). 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, przy czym dane dotyczące: 

- sposobu żywienia analizowano za pomocą metod opartych na modelu logarytmiczno-liniowym 
tablic kontyngencji (4). Analiza pozwoliła na wyróżnienie czynników mających istotny wpływ na 
rozkłady badanych cech (w przypadku braku interakcji czynników); sz.cregółową ocenę charakteru 
wpływu czynników wykonano analizując odchylenia cz.ęstości obserwowanych od częstości teore
tycznych. 

- stanu odżywienia analizowano za pomocą analizy wariancji dla układu trójczynnikowego; dla czyn
ników, które miały istotny wpływ maleziono jednorodne grupy średnich na podstawie 95% prre
działu ufności [5]. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

Zwyczaje żywieniowe uczniów (tab. n zależały tylko od 
zamieszkania, a nie od uzyskiwanych ocen. 

roku nauki i miejsca 

Tab e 1 a I. Zwyczajowe żywienie uczniów (Wartości podano w % ) 
Nutritonal habits of pupils (%) 

Rok nauki Oceny Miejsce zamieszkania 
Lp. Liczba uczniów (n= 124) 

I IV db dst miasto 
. , 

internat wtes 

1 Spożywających posiłki 

- 3 razy dziennie 44 75 S9 60 53 52 S1 
- 4 razy dziennie 56· ~b 41 40 47 48 43 

2 Spożywających posiłki z rodziną 2 40b 29• 38 32 38 43 o 
3 Przygotowujących posiłki 1 72 1S 74 74 82b 87b 13• 

4 Wykorzystujących wiedz.ę na 
temat żywienia 57 69 62 63 59b s2c 13• 

5 Decydujących o zakupie żywności 66 70 62 71 66b 87c 17• 

6 Oceniających pozytywnie własny 
sposób żywienia 88b 62· 71 78 71 81 70 

7 Decydujących o jadłospisie1 57 75 69 64 64b g5c 13• 

8 Stwierdzających zmianę sposobu 
żywienia w dni wolne2 75 68 69 74 82 87 100 

a, b, c - wskazują istotny wpływ czynnika na rozkład badanej cechy oraz grupy jednorodne wyznaczone na pod-
stawie analizy 

1 - istotna interakcja pierwszego tz(/du rok x miejsce i.amieszkania 
2 - przy badaniu wpływu miejsca zamieszkania pomini~to uczniów zamieszkałych w internacie, gdyż dane 

wskazują na i.determinowanie cechy 

Młodzież z klas pierwszych cz.ęściej spożywała posiłki w ciągu dnia, częściej jadła 
z rodziną oraz pozytywniej oceniła własny sposób żywienia w stosunku do swoich 
kolegów z klas czwartych. Charakterystyczne jest, że aż 56% uczniów klas pierwszych 



Nr3 Wiedza uczniów, miejsce zamieszkania a sposób żywienia i stan odżywiania 327 

spożywało 4 posiłki w ciągu dnia, podczas gdy w klasach czwartych tylko 25%. 
Spożywanie posiłków z rodziną zmniejszało się z czasem trwania nauki. I tak, 
podczas gdy w klasie pierwszej posiłki z rodziną spożywało aż 40% uczniów, to 
w klasie czwartej tylko 29%. Własny sposób żywienia oceniło pozytywnie 88% 
młodzieży klas pierwszych i 62% uczniów klas czwartych. Mimo, że nie stwierdzono 
różnic istotnych ani w wykorzystaniu wiedzy i piśmiennictwa na temat żywienia, ani 
też w decydowaniu o jadłospisie, to jednak należy podkreślić, że piśmiennictwem na 
temat żywienia interesowało się 69% uczniów klas czwartych i 57% klas pierwszych, 
a o jadłospisie decydowało 75% młodzieży z klas czwartych i tylko 57% z klas 
pierwszych. 

Wydaje się, że zaobserwowane zmiany w ilości spożywanych posiłków w ciągu 
dnia i częstotliwości spożywania ich z rodziną tłumaczyć można różnicami wynikają
cymi zarówno z obowiązków szkolnych jak i sposobu spędzania wolnego czasu. Na
tomiast zaobserwowany u uczniów klas czwartych wzrost postaw krytycznych odnoś
nie własnego sposobu żywienia wyjaśnić można większą. ich wiedzą. na ten temat. 

W zależności od miejsca zamieszkania uczniów stwierdzono istotne różnice w ich 
aktywności dotyczącej przygotowania posiłków, wykorzystania wiedzy i piśmiennict
wa na temat żywienia, oraz decydowania o zakupie żywności i jadłospisie. Stwierdzono 
również, że zarówno w przypadku przygotowywania posiłków jak i decydowania o jad
łospisie istotna jest interakcja pierwszego rzędu między rokiem nauki i miejscem za
mieszkania. 

Posiłki przygotowywało ponad 80% młodzieży zamieszkałej w domu rodzinnym 
i 13% w internacie. Ponad 80% młodzieży zamieszkałej na wsi decydowało o zakupie 
żywności, jadłospisie i równocześnie roz.szerzało swoją wiedzę na temat żywienia. Na 
powyższe pytania pozytywnie odpowiedziało od 59 - 66% młodzieży miejskiej i 13 
- 17% uczniów mieszkających w internacie. Uzyskane wyniki wskazują, że umoż
liwienie uczniom współdecydowania o żywieniu wyzwala u nich dążność do pogłębie
nia wiedzy na temat. Dlatego konieczne jest, aby uczniowie zamieszkali w internatach 
mogli również współdecydować o swoim żywieniu. 

Uzyskane wyniki wskazują, że w porównaniu do swoich rówieśników z innych 
szkół [12, 13, 14], młodzież ze szkół gastronomicznych wyróżnia się większą. regular
nością spożywania posiłków, częściej je w gronie rodzinnym i jest bardziej zaangażo
wana w przygotowanie posiłków oraz zakupy żywności. 

Częstotliwość spożycia wybranych potraw i produktów spożywczych mstawiono 
w tab. Il. Tylko w przypadku owoców i ryb nie stwierdzono wpływu badanych czyn
ników lub ich interakcji. 

Uczniowie klas pierwszych, w porównaniu do swoich kolegów z klas czwartych, 
częściej jedli cukier, pieczywo, tłuszcze, twarogi, sery, wędliny oraz potrawy z drobiu 
i z jaj, a rzadziej warzywa i potrawy z mąki. Rzadziej również pili mleko. 

Uczniowie z ocenami dobrymi częściej spożywali potrawy z kasz i podrobów, 
a uczniowie dostateczni częściej pili mleko. 

Częstotliwość spożycia aż 10 rodzajów produktów i potraw zależała od miejsca 
zamieszkania uczniów. I tak, częstotliwość spożycia tłuszczów, potraw póhnięsnych, 
z drobiu, jaj i z kasz była wyższa u uczniów mieszkających w domu rodzinnym. Z kolei 
młodzież zamieszkała w internacie częściej jadła ciasta, desery, warzywa, wędliny, 
potrawy z podrobów i częściej piła mleko. 
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Tab e I a I I. Częstotliwość spożycia wybranych potraw lub produktów spożywczych w ciągu tygodnia 
przez uczniów (%) 
Frequency of consumption of some selected dishes or food products by pupils 
per week (%) 

Potrawa lub Liczba posil- Rok nauki Oceny Miejsce zamieszkania 
Lp. produkt ków w ciągu 

spożywczy tygodnia I IV db dst miasto wieś internat 

l Ciasta 0-3 74 59 66 67 72 72 35 
i desery 4-6 25 38 31 32 25• 28· 611, 

7-9 l 3 3 l 3 o 4 

2 Cukier 7 -13 3 25 12 15 18 12 9 
14-20 801, 75• 84 74 72 81 82 
21 -27 17 o 5 Il 10 7 9 

3 Potrawy o 10 24 21 14 18 6 48 
z drobiu 1-2 871, 76· 79 84 801, 93c 52• 

3 3 o o 2 2 I o 
4 Potrawy I -2 20 43 26 35 36 25 39 

z jaj 3-4 59b 45• 54 51 46b 54b 61· 
5-6 21 12 20 14 18 21 o 

5 Potrawy o 21 25 28 20 16 24 39 
z kasz l 46 45 33b 54• 481, 411, 52• 

2-3 33 30 39 26 36 35 9 
6 Potrawy 0-1 54 50 46 56 62 43 52 

z mąki 2-3 45• 39b 48 39 34 47 48 
4-5 I Il 6 5 3 10 o 

7 Potrawy 1 3 12 6 8 10 7 o 
m.ięsne1 2-3 85 72 79 79 75 81 83 

4-5 12 16 15 13 IS 12 17 
8 Mleko 1-3 76 60 61 74 80 72 26 

4-6 22· 28b 24• 25b 18· 25• 44b 
7-8 2 12 15 1 2 3 30 

9 Owoce 0-3 21 28 21 26 31 16 30 
4-7 71 66 69 68 62 74 70 
8 -11 8 

... 
6 10 6 7 10 o 

10 Pieczywo 6-12 17 26 13 27 33 19 o 
13 -18 401, 59• 61 42 31 49 100 
19 -24 43 15 26 31 36 32 o 

li Potrawy o 54 46 37 58 62 53 ~ 
z podrobów 1 43 45 581, 35• 33• 38· 95" 

2 3 9 5 7 s 9 o 
12 Potrawy 0-1 79 89 84 85 77 85 100 

półmięsne 2 20 8 13 14 181, 151, o· 
3-4 1 3 ~ l 5 o o 
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cd. tabeli Il. 

Potrawa lub Liczba posil- Rok nauki Oceny Miejsce za.mieszkania 
Lp. produkt ków w ciągu 

spożywczy tygodnia I IV db dst miasto wieś internat 

13 Potrawy o 49 46 48 47 41 46 70 
z ryb I 38 34 31 40 44 37 13 

2-3 13 20 21 13 15 18 17 
14 Tłuszcze 6-12 22 41 23 37 34 31 26 

13 -18 42b 49• 54 40 34b 46b 74• 
19-24 36 10 23 23 32 23 o 

15 Twarogi 1-2 26 SO 46 33 39 32 52 
i sery 3-4 67b 41 • 44 (j() 54 56 48 

5-6 7 9 10 7 7 12 o 
16 Warzywa 3-7 82 SS 62 73 79 81 4 

8 -12 12• 34b 23 23 21· 16· 48b 
13 -16 6 11 15 4 o 3 48 

17 Wędliny 2-3 22 36 23 33 31 37 o 
4-6 72b 47• 66 56 61· 59• 61b 
7-8 6 17 11 11 8 4 39 

18 Ziemniaki2 2-3 1 18 7 12 13 10 o 
4-5 67 49 54 (j() 66 59 35 
6-7 32 33 39 28 21 31 65 

a, b, c - wskazują istotny wpływ czynnika na rozkład badanej cechy oraz grupy jednorodne wymaczone na pod-
ltwieaoalizy 

1 - istotna interakcja drugiego ~u rok nauki x oceny x miejsce zamieszkania 
2 - istotna interakcja picrwazego ~u oceny x micj11CC mnieszk:ania 

Analiza c7.ęStotliwości spożycia wybranych potraw i produktów spożywczych nie 
wykazała, aby miejsce zamieszkania uczniów, uzyskane oceny lub rok nauki miały 
wpływ na dobór potraw i produktów zabezpieczających przed wystąpieniem. chorób 
cywilizacyjnych. Pozostaje do wyjaśnienia w jakim stopniu o wyborze pokarmu decy
dowały warunki ekonomiczne, zwyczaje żywieniowe, dostępność żywności, a w jakim 
brak w programie nauc-zania w Zespołach Szkół Gastronomicznych zaleceń odnośnie 
żywienia w profilaktyce choróby cywilizacyjnych [3, 16, 17). 

Dotychczasowy sposób żywienia uczniów wpłynął bardzo niekorzystnie na oma
c-zone w surowicy krwi wskaźniki lipidowe oraz poziom hemoglobiny i glukozy 
(tab. Ili). Zawartość lipidów całkowitych u wszystkich badanych uczniów, prmkro
c-zyła 8,0 g/1, podczas gdy norma wynosi 4,0-8,0 gfl [8]. Również stężenie Ił-lipo
proteidów wynosiło powyżej 5,0 g/1 i przekroczyło górny zakres normy [8]. Poziom 
cholesterolu całkowitego był wyrównany i wahał się od 1,8 - 1,9 gfl, a więc utrzymywał 
się w normie [8]. Stęmnie hemoglobiny utrzymywało się w dolnych granicach normy 
[8] i wynosiło 7,9 - 8,1 mmolfl. Poziom glukozy mieścił się w górnej granicy normy 
i nie przekroczył 5,3 mmolfl. Zawartość białka w surowicy krwi badanych uc-zniów 
wynosiła 71,7 - 74,7 gfl, co odpowiada średnim wartościom normy [8]. Należy jednak 
podkreślić, że u uczniów klas c-zwartych stwierdzono statystycznie istotny, niższy po
ziom białka i wy7.!izy glukozy w porównaniu do uczniów klas pierwszych. 



Tab e I a I I I . Stan odżywienia uczniów na podstawie wybranych wyróżników 
Nutritional status of pupils according to the selected indieces 

Rok nauki Oceny Miejsce zamieszkania 
Lp. Wyróżnik 

I IV db dst miasto wieś internat 

61.8± l.lb 57.8 ±0.811 58.6± 1.411 

1 Masa ciała (kg) 59.6±0.9 59.4±0.8 59.0±0.8 59.9±0.9 
2 Wzrost (cm) 163.7 ±0.8 162.7±0.8 162.7 ±0.8 163.6+0.8 165.8± 1.lb 162.0±0.711 160.0±0.911 

3 Białko (g/1) 74.7 ±5.5b 71.7 ±6.511 73.8±7.7 72.8±5.3 73.5±6.7 73.4±6.4 71.8± 1.4 

4 Lipidy całkowite (g/1) 8.4 +0.1 8.7±0.1 8.8±0.2 8.4±0.1 8.5±0.2 8.7±0.1 8.2±0.3 

5 P-lipoproteidy (g,/1) 5.4±0.l 5.2±0.1 5.3 +O.I 5.3±0.1 5.4±0.2 5.2±0.1 5.0±0.2 

6 Cholesterol całkowity (g/J) 1.8±0.3 1.9+0.2 1.9±0.3 1.8±0.3 1.8±0.3 1.9±0.3 1.9±0.4 

7 Glukoza (mmol/1) 4.9±0.111 5.2±0.lb 5.1 ±0.1 5.1 ±0.1 4.9±0.111 5.3±0.lb 4.8 ± 0.111 

8 Hemoglobina (mmol/1) 8.0+0.l 7.9±0.1 7.9+0.l 8.0±0.1 8.1 ±0.lb 7.9±0.111 7.9±0.111 

a, b - wskazują istotny wpływ czynnika na rozkład badanej cechy oraz grupy jednorodne ~znaczone na podstawie analizy grupowania (p=0.05) 
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Przeprowadzone badania potwierdziły, że młodzież miejska jest wyższa i odznacza 
się większą masą ciała w porównaniu do swoich rówieśników ze wsi [1, 6, 7, 10, 
11, 15, 19]. 

WNIOSKI 

Przeprowadzone badania upoważniają do wyciągnięcia następujących wniosków: 
1. Zwyczaje żywieniowe uczniów uzależnione były tylko od roku nauki i miejsca 

zamieszkania i nie zależały od uzyskanych ocen. 
2. Miejsce zamieszkania uczniów, uzyskane oceny i rok nauki nie miały wpływu 

na dobór potraw lub produktów zabezpieczających przed chorobami cywilizacyjnymi. 
3. Dotychczasowy sposób żywienia uczniów wpłynął niekorzystnie na poziom 

wskaźników lipidowych, glukozy i hemoglobiny w surowicy krwi. Niższe stężenie 
hemoglobiny stwierdzono u uczniów kończących naukę. 

4. Wskazane jest, aby uczniowe mieszkający w internacie mogli współdecydować 
o jadłospisie i 7.ak:upach żywności. 

5. Konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie do programów nauczania w Ze
społach Szkół Gastronomicznych zaleceń odnośnie żywienia w profilaktyce chorób 
cywilizacyjnych. 

W. Cha I car z, L. Klemczak and P. Krajewski 

THE EFFECT OF THE STATE OF KNOWLEDGE IN PUPILS 
OF A GASTRONOMIC SCHOOL COMPLEX, AND OF THE PLACE OF RESIDENCE 

ON THEIR NUTRITIONAL HABITS AND NUTRJTIONAL STATUS 

Summary 

Nutritional habits and nutritional status of 142 pupils of a Gastronomie School Complex were 
examined from the standpoint of the year of school, school marks and place ofresidence. It was found 
that the year of school and place of residence exerted an efTect on the nutritional habits of pupils. 
These young people failed to prefer dishes and food products recomended in the prophylaxis of 
civilization diseases. In all subjects the Ievels of total lipids and /J-lipoproteins exceeded the upper 
range of the norm. Hemoglobin concentration fluctuated within the lower range of the norm, and 
that of glucose - within the upper range of the norm. When completing school, the pupils displayed 
a lowered protein level and elevated glucose level. Pupils inhabiting the school boarding house ought 
to take part in the decisions on the menu and on food purchases. Recommendations concerning 
nutrition in the prophylaxis of civilisation diseases ought to be as soon as possible introduc.ed into 
the teaching program of the Gastronomie School Complex. 
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