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Spożycie owoców i warzyw przez dzieci w wieku 8 lat 
zróżnicowane czynnikiem płci jako element zdrowego stylu życia

Słowa kluczowe: dzieci, zdrowie, żywienie 

Wstęp

Odpowiednie spożycie warzyw i owoców to jedne z podstawowych elementów 
prawidłowo zbilansowanej diety. Warzywa i owoce stanowią główne źródło witamin, 
składników mineralnych, błonnika pokarmowego oraz antyoksydantów. Ich prawi-
dłowe spożycie zmniejsza ryzyko zachorowań na m.in: otyłość, cukrzycę, nadciśnie-
nie, chorobę niedokrwienną serca, niektóre nowotwory. Nieprawidłowe odżywianie 
w okresie dzieciństwa wpływa negatywnie na zdrowie w kolejnych okresach onto-
genezy, natomiast błędy żywieniowe popełniane w młodości często powtarzane są 
przez całe życie. Konsekwencje nieprawidłowej diety mogą ujawnić się w okresie 
dzieciństwa lub dopiero w życiu dorosłym. Dlatego Też tak ważne jest aby prawidło-
we nawyki żywieniowe były kształtowane już na wczesnym etapie życia [1, 2 ,3].

Dzieci często manifestują neofobie, co również wpływa na popełniane błędy 
w diecie. W odżywianiu dzieci w wieku szkolnym notuje się wiele nieprawidłowości, 
a w szczególności niskie spożycie warzyw oraz owoców. Jest to bardzo niepokojący 
fakt, ponieważ produkty te według znowelizowanej piramidy żywności i żywienia 
powinny stanowić podstawę prawidłowej diety. 

cel

Celem badania była ocena spożycia warzyw i owoców przez dzieci o nieprawi-
dłowej masie ciała oraz czy różni się ono ze względu na płeć.
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Materiały i metody

W terminie od marca 2017 do czerwca 2018 przebadano 517 dzieci z nadmier-
ną masą ciała. Do oceny wskaźnika masy ciała przyjęto kryteria opracowane przez 
International Obesity Task Force (IOTF) oraz układ referencyjny programu OLAF dla 
BMI. Dzieci u których zdiagnozowano nadmierną masę ciała (BMI powyżej 90 centy-
la) zostały zakwalifikowanych do programu diagnozy i poradnictwa dietetycznego.

Do badania użyto kwestionariusz ankiety, zawierający pytania dotyczący czę-
stotliwości spożywania owoców (na przestrzeni tygodnia) oraz warzywa (podczas 
dnia). Ankieta została przeprowadzona przez dietetyka.

Wyniki 

Przeprowadzono kwestionariusz ankietowy w którym oceniono ilość spoży-
tych owoców w tygodniu, oraz ilość spożytych warzyw w ciągu dnia. Wyniki oceny 
spożycia owoców przez dzieci z nadmierną masą ciała prezentuje tabela 1 i 2. Do 
oceny użyto pięciopunktowej skali w której ocena 5 oznaczała prawidłowy nawyk, 
1 – nieprawidłowy nawyk. Zauważono wyższe spożycie owoców nad warzywami 
przez dzieci (rycina 1.).

Tabela 1.

Ocena spożycia owoców przez dzieci w wieku 8 lat z nadmierną masą ciała [%]

ocena badani uczniowe

1– nigdy – nawyk nieprawidłowy 3,50

2 – rzadko – 2–3 razy w tygodniu 7,99

3– czasami – 4–5 razy w tygodniu 13,45

4– często – 5–6 razy w tygodniu 20,85

5– zawsze – codziennie – nawyk prawidłowy 54,19

Źródło: badania własne

Tabela 2.

Ocena spożycia warzyw przez dzieci w wieku 8 lat z nadmierną masą ciała [%]

ocena badani uczniowie

1 – nigdy – nieprawidłowy nawyk 14,56

2 – 1 porcja dziennie 26,79

3 – 2 porcje dziennie 29,51

4 – 3 porcje dziennie 20,58

5– zawsze – codziennie – nawyk prawidłowy 8,54

Źródło: badania własne
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Ponad połowa dzieci (54,2%) spożywała owoce codziennie, czyli zgodnie 
w rekomendacjami. Warzywa przez większość badanych (85,4%) również były spo-
żywane codziennie, natomiast w odpowiedniej ilości (4 × dziennie) – jedynie przez 
8,5% dzieci. Nieprawidłowy nawyk w przypadku owoców wykazało jedynie 3,5% 
badanych, w przypadku warzyw aż 14,6%. Wykazano, że spożycie owoców jest bar-
dziej zgodne z rekomendacjami niż spożycie warzyw (rycina 1.).

Rycina 1. Ocena spożycia warzyw i owoców przez dzieci z nadmierną masą ciała wieku 8 lat

Źródło: badania własne

Częstość spożycia przez dzieci owoców i warzyw przeanalizowano również 
z uwzględnieniem płci dzieci. Chłopców o nieprawidłowym nawyku spożywania 
owoców było o 4,0% więcej niż dziewczynek, w przypadku warzyw – 7,5%. Jak wy-
nika z tabeli 3 i 4 spożycie warzyw i owoców jest nieco wyższe u dziewczynek. 

Tabela 3.

Ocena spożycia owoców z uwzględnieniem płci dzieci w wieku 8 lat 
z nadmierną masą ciała [%]

ocena dziewczęta chłopcy

1- nigdy - nawyk nieprawidłowy 1,76 5,75 

2 - rzadko - 2-3 razy w tygodniu 6,71 9,73

3- czasami - 4-5 razy w tygodniu 12,72 14,60

4- często - 5-6 razy w tygodniu 21,55 20,35

5– zawsze – codziennie – nawyk prawidłowy 57,59 50,88

Źródło: badania własne

4,1

2,8

0

1

2

3

4

owoce warzywa

[%]



8

Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, nr (42) 2/2019

Tabela 4.

Ocena spożycia warzyw z uwzględnieniem płci dzieci w wieku 8 lat 
z nadmierną masą ciała [%]

ocena dziewczęta chłopcy

1 - nigdy - nieprawidłowy nawyk 11,30 18,85

2 - 1 porcja dziennie 25,44 29,94

3 - 2 porcje dziennie 29,68 29,82

4 - 3 porcje dziennie 22,96 17,98

5 - 4 porcje dziennie - prawidłowy nawyk 10,60 6,14

Źródło: badania własne

Przeprowadzona analiza statystyczna za pomocą testu chi-kwadrat po-
twierdza istnienie istotnych różnic w spożyciu warzyw przez badane dziew-
częta i chłopców. Wartość współczynnika chi-kwadrat wynosi 9,85 i jest 
większa od 9,48 na poziomie 0,05.

Natomiast w odniesieniu do spożywania owoców nie odnotowano 
istotnej statystycznie różnicy między badanymi dziewczętami i chłopcami 
– wartość współczynnika chi-kwadrat wynosi 8,49 i jest mniejszy od 9,46 na 
poziomie istotności p ≥ 0,05. 

dyskusja 

Wyniki badań Harton i innych nad spożyciem warzyw, owoców przez dzieci 
w wieku przedszkolnym wskazują, że prawie 90% wszystkich badanych nie spożywała 
odpowiedniej ilości warzyw, a ich konsumpcja zmniejszała się wraz z wiekiem. Owoce 
były spożywane w około dwukrotnie większej ilości. W badaniach własnych uzyska-
no podobne wyniki - 91,46% nie spożywało odpowiedniej ilości warzyw, natomiast 
po owoce ponad 50% badanych sięgało chętniej. W badaniu Harton i innych jedynie 
50% badanych charakteryzowało się prawidłową masą ciała. W powyższym badaniu 
uwzględniono również cechy socjodemograficzne oraz parametry antropometryczne 
rodziców badanych dzieci. Wykazano, że BMI rodziców ich wykształcenie i sytuacja 
materialna nie wpływają na odpowiednie spożycie warzyw i owoców przez dzieci [4]. 

Zbadano zwyczaje żywieniowe uczniów białostockich szkół podstawowych 
i gimnazjów. Prawidłową masę ciała stwierdzono u ponad 66% badanych uczniów. 
We wszystkich porównywanych grupach badanych zaobserwowano niskie spożycie 
surowych warzyw. Podobnie jak w badaniu własnym wykazano, że dziewczynki istot-
nie częściej niż chłopcy spożywają surowe owoce. W powyższym badaniu spożycie 
zarówno warzyw jak i owoców zmniejszało się wraz z wiekiem [5]. Podobne wyniki 
uzyskano również w innych badaniach nad sposobem odżywiania uczniów [6, 7].
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Cieślik in. zaobserwowała, że aż około 20% zbadanych nie spożywa surowych 
warzyw w ogóle [6]. W badaniu własnym było to około 15% ale brano pod uwagę 
spożycie warzyw ogółem (nie tylko surowych).

W badaniu Gacek nad sposobem żywienia dzieci przedszkolnych ze środo-
wiska wielkomiejskiego 40% dzieci spożywało warzywa codziennie, natomiast 
owoców - 50% badanych. Uwzględniając ilości porcji warzyw powyższe badanie 
uzyskało podobny wynik jak badanie własny – jedynie 8,7% dzieci spożywało kilka 
porcji warzyw dziennie. Wykazano, że dzieci najchętniej piją soki owocowe (62,7% 
badanych ) oraz owoce podawane są między posiłkami w tzw. “dojadaniu” (50,0% 
badanych). Produktem najmniej lubianym przez dzieci wskazywanym przez rodzi-
ców okazały się warzywa [8]. 

Również w badaniu Kolarzyk warzywa były najrzadziej wybieraną grupą pro-
duktów. W badaniu tym wykazano wyższą preferencję owoców przez dzieci z nad-
wagą w porównaniu do dzieci z niedoborem masy ciałą [9].

W badaniu zachowań żywieniowych uczniów klas III–V owoce były częstym 
produktem wybierany na drugie śniadanie bądź podjadanie między posiłkami na-
tomiast codzienne spożycie warzyw deklarowało jedynie 45% badanych. Powyższe 
badanie w odróżnieniu od badania własnego nie uwzględniało ilości porcji warzyw 
dziennie [10]. 

Większy preferencję owoców nad warzywami w diecie dzieci potwierdziły 
również badania Cooke i współautorów oraz Sadowska i Krzymuska [11,12].

W badaniach Kozioł-Kozakowska i innych warzywa i owoce uznane zostały za 
najbardziej nielubiane produkty [13].

Powyższe badania wykazały zbliżone wyniki do badania własnego, natomiast 
w odróżnieniu od badania własnego obejmowały dzieci zarówno z nieprawidłową 
jak i prawidłową masą ciała, 

Wnioski

1. Dzieci spożywają zbyt mało warzyw i owoców 
2. Ze względu na wrodzoną preferencję smaku słodkiego oraz awersję do gorz-

kiego dzieci chętniej sięgają po owoce niż warzywa
3. Czynnik płci różnicuje spożycie warzyw i owoców na korzyść dziewcząt.

Piśmiennictwo

1. Oblacińska A., Wrocławska M., Woynarowska B. (1997), Częstość występowania nadwa-
gi i otyłości w populacji w wieku szkolnym w Polsce oraz opieka zdrowotna nad uczniami 
z tymi zaburzeniami. „Pediatria Polska” , nr 72, 241–245.

2. Lurbe E., Alvarez V., Redon J. (2001), Obesity, body fat distribution, and ambulatory blood pres-
sure in children and adolescents. Journal of clinical hypertension (Greenwich), nr 3, 362–367.



10

Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, nr (42) 2/2019

3. Ward-Begnoche W.L., Gance-Cleveland B. (2005), Promoting Behavioral Change in Over-
weight Youth. „Journal of Pediatric Health Care”, nr 19 (5), 318–328.

4. Harton A. i in. (2015), Spożycie warzyw i owoców przez dzieci w wieku przedszkolnym. „Pro-
blemy Higieny i Epidemiologii”, nr 96 (4), 732–736.

5. Stefańska E. i .in. (2012), Wybrane zwyczaje żywieniowe dzieci i młodzieży w wieku 10–15 
lat. „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny”, nr 63 (1), 91–98.

6. Cieślik E., Filipiak-Florkiewicz A., Topolska K. (2007), Częstotliwość spożycia wybranych 
grup produktów spożywczych oraz stan odżywienia młodzieży gimnazjalnej. „Żywienie 
Człowieka i Metabolizm”, nr 36, 846–851.

7. Szczepańska B., Malczewska-Lenczowska M, Gajewski J. (2007), Zwyczaje żywieniowe 
młodzieży gimnazjalnej z warszawskiej szkoły mistrzostwa sportowego. „Żywienie Czło-
wieka i Metabolizm”, nr 34, 578–585.

8. Gacek M. (2012), Sposób żywienia dzieci przedszkolnych ze środowiska wielkomiejskiego. 
„Roczniki Państwowego Zakładu Higieny”, nr 63 (4), 477–482.

9. Kolarzyk E, Janik A, Kwiatkowski J. (2008), Zwyczaje żywieniowe dzieci w wieku przedszkol-
nym. „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 89 (4), 527–532.

10. Kotyrba J. , Wróblewska I. (2014), Analiza zachowań żywieniowych dzieci klas III–V szkoły 
podstawowej. „Puls Uczelni” nr 8 (3), 11–15.

11. Cooke J.L., Wardle J., Gibson E.L., Sapochnik M., Sheiham A., Lawson M. (2004), Demogra-
phic, familial and trait predictors of fruit and vegetable consumption by pre-school children. 
„Public Health Nutrition”, nr 7 (2), 295–302.

12. Sadowska J., Krzymuska A. (2010), Ocena uzupełniania przedszkolnej racji pokarmowej 
przez rodziców u dzieci w wieku przedszkolnym. „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, 
nr 43 (2), 203-211.

13. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Żwirska J., Jagielski P., Schlegel-Zawadzka M. (2007), 
Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym z regionu Krakowa z uwzględnieniem 
charakterystyki socjoekonomicznej. „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 88, 422–427.

The coNsumpTioN oF FRuiTs aNd vegeTables by childReN aged 8 yeaRs, 
diFFeReNTiaTed by The geNdeR FacToR as aN elemeNT oF a healThy liFesTyle

Summary

Keywords: children health, nutrition

The nutrition of school-aged children is often inappropriate, in particular there is low 
consumption of vegetables and fruit . This is disturbing, because these products accord-
ing to the amended pyramid of food and nutrition should form the basis of a correct diet. 
Vegetables and fruits are rich sources of vitamins, minerals, fiber and antioxidants. Their 
proper intake reduces the risk of diseases such as obesity, diabetes, hypertension, ischemic 
heart disease and some type of cancer. The study included 517 obese and overweight chil-
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dren aged 8 years attending primary schools in Szczecin (56% of girls, 45% of boys ). The 
research included level of fruit and vegetable intake and correlation between intake and 
gender. Due to the inherent preference for sweet taste and bitter aversion, a higher intake 
of fruit over vegetables by children was noted. The total fruit and vegetable intake was sig-
nificantly higher among the girls.


