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I WSTĘP 

 

 Otyłość to globalny problem zdrowotny (EUROSTAT, 2017; World Heath 

Organization, 2018) prowadzący do licznych powikłań (Lwow, 2010; Ortega i wsp., 2016) 

i zwiększonego ryzyka chorób przewlekłych (Chmiel i wsp., 2018; Ludwig, 2018). 

Powikłania u otyłych dorosłych i dzieci obserwuje się zarówno w odniesieniu do zdrowia 

psychicznego oraz społecznego (Morrison i wsp., 2015). Istotą wieloaspektowego podłoża 

otyłości jest interakcja indywidualnych czynników somatycznych, społecznych, 

kulturowych oraz ekonomicznych określonej populacji (Daniels i wsp., 2005; Inchley  

i wsp., 2017). Badania populacyjne potwierdzają, systematycznie rosnącą liczbę otyłych 

we wszystkich grupach wiekowych (EUROSTAT, 2017; van Vliet-Ostaptchouk i wsp., 

2014; World Health Organization 2020b), przy niskim poziomie aktywności fizycznej oraz 

ilościowych i jakościowych błędach żywieniowych (Cardenas Fuentes i wsp., 2018; 

Navarro i wsp., 2015).  

 Wiele prac dotyczących antyzdrowotnego stylu życia zwiększającego ryzyko 

otyłości, dotyczy krajów tzw. Starej Unii, niewiele natomiast publikacji poświęconych jest 

Europie Środkowej i Wschodniej (Chagarna i Andreeva, 2014), w tym krajów byłego 

bloku komunistycznego, niezrzeszonych w Unii Europejskiej. Polska i Ukraina, połączone 

granicą oraz zaszłościami historycznymi, a także uwarunkowaniami geograficzno-

kulturowymi, wydają się być predysponowane do podjęcia wspólnych działań w zakresie 

profilaktyki otyłości i jej powikłań, uwzględniając potencjalne różnice i podobieństwa.  

 

 

I 1. Rozpowszechnienie otyłości w Polsce i na Ukrainie a uwarunkowania społeczne  

i kulturowe 

 

 Rozpowszechnienie ponadnormatywnej masy ciała jest istotnym problemem 

zdrowotnym zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. A w grupie wiekowej 10-19 lat, 

zwiększa się systematycznie na podobnym poziomie od roku 1975, kiedy to 5,6% polskiej 

i 5,9% ukraińskiej młodzieży miało ponadnormatywną masę ciała. W 2016 roku wartości 
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te wzrosły odpowiednio do 23,6% polskiej i 21,3% ukraińskiej młodzieży (World Health 

Organization, 2020a). 

 Według raportu Atlas of Childhood Obesity, opublikowanego przez World Obesity 

Federation (WTF) zawierającego dane ze 191 krajów, w 2016 roku na Ukrainie 4% 

dziewcząt oraz 7,5% chłopców w wieku 10-19 lat było otyłych, natomiast w Polsce 

odpowiednio 3,8% dziewcząt vs 10,4% chłopców. Według prognoz na rok 2030, 10,3% 

młodzieży na Ukrainie oraz 13,9% w Polsce w wieku 10-19 lat będzie otyłych (Lobstein  

i Brinsden, 2019).  

 Identyfikacja czynników zwiększających ryzyko otyłości ma kluczowe znaczenie  

w kontekście profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Istotną rolę w rozpowszechnianiu otyłości 

odgrywają m.in. uwarunkowania społeczne i czynniki kulturowe (Fijałkowska i wsp., 

2017; Sahoo i wsp., 2015; Suglia i wsp., 2013). Wykazano związki rozpowszechnienia 

otyłości w wybranych populacjach z ubóstwem, istotnym zróżnicowaniem dochodów, 

złymi warunkami mieszkaniowymi, brakiem dostępu do terenów zielonych  

i rekreacyjnych, nieodpowiednią polityką szkolną oraz brakiem bezpieczeństwa  

w zamieszkiwanym środowisku (Fijałkowska i wsp., 2017; Sahoo i wsp., 2015; Sigh  

i wsp., 2010). Wykazano także istotny wpływ zdrowia psychicznego matki i jej zachowań 

(w tym spożywania alkoholu lub środków odurzających), przemocy w rodzinie, braku 

poczucia bezpieczeństwa w domu rodzinnym lub niskiej, poniżej norm higienicznych, 

podaży podstawowych składników pokarmowych w diecie na nadmierną masę ciała  

u dzieci i młodzieży. Ważnym elementem są też zachowania samej młodzieży tj. 

nieprawidłowe nawyki i postawy żywieniowe natury jakościowej, takie jak niespożywanie 

śniadań oraz posiłków wspólnie z rodziną, spożywanie znacznej ilości fast-foodów oraz 

słodyczy (Fijałkowska i wsp., 2017; Jarosz i wsp., 2011). Wiele nawyków żywieniowych 

kształtowanych jest w domu rodzinnym, stąd wykształcenie i wiedza rodziców ma w tym 

aspekcie duże znaczenie. Zachowania rodziców, także w zakresie stylu życia, są na 

pewnym etapie rozwoju internalizowane przez dzieci (Smetanina i wsp., 2015).  
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I 2. Styl życia a otyłość w populacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 

 

 Okres edukacji szkolnej, ze względu na swoją specyfikę, kształtuje postawy, 

nawyki i zachowania, także w zakresie zdrowia. Przyjmowane wzorce i postawy są 

wypadkową nie tylko kształtowanych przez rodzinę, ale także subkulturę młodzieżową, 

nauczycieli, autorytety oraz media. Preferowany w tym okresie styl życia ma związek  

z aktualnym stanem zdrowia i potencjalnym ryzykiem dysfunkcji oraz chorób 

przewlekłych w przyszłości. Od wielu lat obserwuje się niski poziom aktywności 

fizycznej, sedenteryjne spędzanie czasu wolnego, niekorzystne dla zdrowia nawyki 

żywieniowe, sięganie po używki oraz ograniczenie czasu przeznaczonego na sen  

w populacji dzieci i młodzieży. Sedenteryjny tryb życia w tej grupie wiąże się z nadmierną 

liczbą godzin spędzanych na oglądaniu TV, grach komputerowych i korzystaniu  

z Internetu (Aggarwal i Jain, 2018; Cardenas Fuentes i wsp., 2018; El Kabbaoui i wsp., 

2018; Jehan i wsp., 2018). 

Jak wiadomo podejmowanie systematycznej aktywności fizycznej w każdej grupie 

wiekowej, wiąże się z wieloma pozytywnymi efektami zdrowotnymi, m.in. obniżeniem 

wskaźnika masy ciała i zawartości tkanki tłuszczowej, poprawą tolerancji glukozy, 

obniżeniem zapotrzebowania na insulinę oraz wzrostem stężenia antyoksydantów  

w surowicy (Lwow i wsp., 2011; Spartano i wsp., 2017). Dla dzieci i młodzieży proponuje 

się, ze względów zdrowotnych, minimum 60 minut dziennej aktywności fizycznej  

o umiarkowanej bądź wysokiej intensywności (MVPA, ang Moderate-to-Vigorous 

Physical Activity) (Okely i wsp., 2012; Strong i wsp., 2005; World Health Organizaion, 

2010), stanowiącej nie mniej niż 5% dobowej aktywności fizycznej. Według WHO jedynie 

1/5 światowej populacji młodzieży spełnia te zalecenia, a brak aktywności fizycznej jest 

znacząco rozpowszechniony we wszystkich regionach świata (World Health Organization, 

2018). 

Zrealizowana przeze mnie praca pozwoliła na zdiagnozowanie rozpowszechnienia 

otyłości oraz zachowań zdrowotnych zwiększających ryzyko otyłości w populacji 

młodzieży polskiej i ukraińskiej, zamieszkałej na terenie polsko-ukraińskiego pogranicza. 

Wyniki tej diagnozy to istotny element potencjalnych programów edukacyjno-
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profilaktycznych i promocji zdrowia dla tej grupy wiekowej, uwzględniający specyfikę 

obu badanych grup.  

 

 

II CEL PRACY 

 

Celem pracy była ocena rozpowszechnienia otyłości i jej determinantów na tle 

poziomu aktywności fizycznej czasu wolnego oraz zwyczajów żywieniowych 

młodzieży w wieku 15-19 lat z obszaru polsko–ukraińskiego pogranicza. 

 

 

III PYTANIA BADAWCZE 

 

 

1. Jakie było rozpowszechnienie otyłości w badanej grupie młodzieży w zależności od 

kraju zamieszkania i czynników społeczno-demograficznych? 

2. Czy występowały różnice antropometrycznych wskaźników otyłości (BMI, TF%) 

w badanych grupach młodzieży w zależności od kraju zamieszkania? 

3. Czy obserwowano zróżnicowanie w poziomie aktywności fizycznej czasu wolnego 

między badanymi grupami w zależności od kraju zamieszkania oraz płci? 

4. Czy istniał związek między zwyczajami żywieniowymi, poziomem aktywności 

fizycznej, wytrzymałością krążeniowo-oddechową, paleniem tytoniu, spożywaniem 

alkoholu, czynnikami społeczno-demograficznymi a wskaźnikiem BMI  

w badanych grupach młodzieży? 

5. Które z determinantów behawioralnych i społeczno-demograficznych miały 

największą siłę wpływu na ryzyko wystąpienia otyłości w badanych grupach 

młodzieży ? 
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IV MATERIAŁ I METODY BADAWCZE 

 

 

IV 1. Charakterystyka badanej grupy 

 

 Badania do niniejszej pracy zrealizowano w okresie od września do grudnia 2014 

roku, na terenie Polski (Krosno, Jedlicze) oraz Ukrainy (Lwów). Badaniami objęto sześć 

polskich szkół ponadgimnazjalnych. W projekcie wzięło także udział pięć ukraińskich 

szkół z terenu Lwowa. Badano uczniów, którzy zgodnie z organizacją procesu nauczania 

na Ukrainie uczęszczają do tzw.  Secondary School.  

W ramach projektu dobrowolnym badaniom poddano 1004 uczniów w wieku   

14–19 lat reprezentujących oba kraje. Ostatecznie do realizacji celu niniejszej pracy 

wykorzystano badania 858 osób w wieku 15-19 lat, które posiadały komplet badań zarówno 

antropometrycznych, fizjologicznych jak i ankietowych. Było to 463 uczniów z Polski 

(216 uczennic vs 247 uczniów) oraz 395 z Ukrainy (odpowiednio 213 dziewcząt vs 182 

chłopców).  

 

 

IV 2. Metody badań 

 

IV 2.1. Organizacja badań 

 

Badania zrealizowano w ramach mikroprojektu społeczno-naukowego Unii 

Europejskiej pt. „Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży na obszarze 

polsko-ukraińskiego pogranicza”. Mikroprojekt był częścią projektu parasolowego pn. 

„Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko–

ukraińskiego”. Badania przeprowadzone na terenie Polski i Ukrainy za zgodą Komisji 

Bioetyki, były także częścią projektu badawczego „Sprawność fizyczna i styl życia 

młodzieży szkolnej i studenckiej z terenu Euroregionu Karpackiego w świetle aktywności 

fizycznej czasu wolnego”. 

Projekt był realizowany przy współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 

Stanisława Pigonia w Krośnie, Urzędu Miasta Krosna, Lwowskiego Regionalnego Instytutu 
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Doskonalenia Nauczycieli we Lwowie oraz Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu 

Rzeszowskiego w Rzeszowie.  

Realizacja projektów odbywała się pod patronatem władz samorządowych Polski  

i Ukrainy. Po wyrażeniu zgody na udział w projekcie dyrektorów szkół z Polski i Ukrainy, 

nawiązano podmiotową współpracę z uczniami. Uczniowie lub ich rodzice (w przypadku 

osób niepełnoletnich) wypełniali pisemną zgodę na udział w badaniach przed ich 

rozpoczęciem.  

Zarówno badania przeprowadzane w Polsce, jak i na Ukrainie realizowane były 

przez ten sam zespół z Polski, co gwarantowało powtarzalność wyników. Autorka niniejszej 

dysertacji była członkiem zespołu badawczego, a od pozostałych członków zespołu, otrzymała 

zgodę na wykorzystanie wyników badań do realizacji pracy doktorskiej. 

 

 

IV 2.2. Badania cech demograficzno-społecznych 

 

W pracy wykorzystano autorską ankietę wywiadu środowiskowego, utworzoną 

przez Komitet Naukowy projektu. Kwestionariusz ankiety zawierał 14 pytań dotyczących 

sytuacji demograficzno-społecznej respondenta. Do celów rozprawy doktorskiej 

wykorzystano 5 z nich. Pytania miały charakter zamknięty oraz otwarty i dotyczyły m.in. 

płci, wieku, kraju i miejsca zamieszkania (wielkości miejscowości), wykształcenia 

rodziców, miejsca zamieszkania w trakcie nauki oraz sytuacji materialnej rodziny w czasie 

nauki. 

 

 

IV 2.3. Badania antropometryczne 

 

Badania antropometryczne obejmowały pomiar wysokości oraz masy ciała. 

Wysokość ciała mierzono antropometrem typu Martina, natomiast masę ciała analizatorem 

składu ciała Tanita TBF-300. 

Wskaźnik masy ciała BMI (ang. Body Mass Index) został oceniony także przy użyciu 

urządzenia Tanita TBF-300, bezpośrednio przy wykonywaniu badania poszczególnych 
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uczniów, po wprowadzeniu płci, wieku oraz wysokości ciała. Kategoryzacji wskaźnika BMI 

dla młodzieży w wieku 15–19 lat dokonano na podstawie siatek centylowych stosowanych 

dla wieku i płci opartych na wytycznych World Health Organization (2007). 

 

 

IV 2.4. Szacowanie zawartości tkanki tłuszczowej (TF%) 

 

Tkanka tłuszczowa TF% (ang. total fat percentage) szacowana była metodą 

bioimpedancji elektrycznej z wykorzystaniem urządzenia Tanita TBF-300. Zaleca się 

stosowanie tej metody do celów porównawczych, uznając jako nadrzędną dla celów 

naukowych metodę CT oraz DXA. 

Kategoryzacji procentowej zawartości tkanki tłuszczowej dokonywano na 

podstawie norm dla dziewcząt i chłopców w wieku 5–18 lat, opublikowanych przez 

McCarthy i wsp. (2006). 

 

 

IV 2.5. Ocena zwyczajów żywieniowych 

 

 Do oceny zwyczajów żywieniowych został użyty autorski kwestionariusz 

zaprojektowany przez Komitet Naukowy projektu. Kwestionariusz zawierał 13 pytań 

dotyczących zarówno oceny ilościowej, jak i jakościowej diety. Do celów niniejszej pracy 

wykorzystano deklaracje dotyczące 4 z nich. 

 

 

IV 2.6. Ocena poziomu aktywności fizycznej czasu wolnego 

 

 Do oceny poziomu aktywności fizycznej zastosowano Kwestionariusz Aktywności 

Fizycznej Czasu Wolnego Minnesota (ang. Minnesota Leisure Time Physical Activity 

Questionnaire – MLTPAQ). Kwestionariusz ten umożliwia gromadzenie danych 

dotyczących poziomu aktywności fizycznej podejmowanej przez badanych w czasie 

wolnym od obowiązkowych zajęć i niezwiązanych z wykonywaną pracą zawodową lub 
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nauką (Barabasz i wsp., 2015; Nowak, 2006; Richardson i wsp., 1994). MLTPAQ oparty 

jest na subiektywnej ocenie wielkości wydatku energetycznego wyrażonego w kcal/tydzień 

lub całkowitym współczynniku metabolicznym aktywności AMI (ang. Totaj Activity 

Metabolic Index) (Elosua i wsp., 2000). Respondent wskazuje aktywności fizyczne 

podejmowane w określonym czasie, co pozwala na określenie wielkości wydatku 

energetycznego oraz wskazanie preferencji w podejmowanych aktywnościach fizycznych. 

Aktywności fizyczne zawarto w 8 modułach, związanych ze zróżnicowanym obciążeniem 

układu kostno-mięśniowego oraz wydatkiem energetycznym.  

 Do celów niniejszej pracy analizowano okres 6 miesięcy poprzedzających 

wypełnienie kwestionariusza. Na podstawie oceny całkowitego poziomu aktywności 

fizycznej (kcal/tydz.) dokonano klasyfikacji badanych do grup o niskiej, średniej, wysokiej 

oraz bardzo wysokiej aktywności fizycznej (Zadarko i wsp., 2014).  

  

 

IV 2.7. Ocena wytrzymałości krążeniowo-oddechowej 

 

 Do oceny wytrzymałości krążeniowo-oddechowej został wykorzystany Beep Test 

(wersja 3_3). Jest to standaryzowany 20-metrowy wahadłowy test biegowy, z narastającym 

maksymalnym obciążeniem, umożliwiający pośrednią ocenę VO2max (ml/kg/min).  

 Beep Test umożliwia określenie poziomu wytrzymałości krążeniowo-oddechowej 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Ocena ta opiera się na wykonaniu biegu wahadłowego, 

na odcinku 20 metrów, ze zwiększającą się prędkością anonsowaną charakterystycznym 

sygnałem dźwiękowym, do odmowy (zmęczenia) lub do spadku tempa biegu niezgodnego 

z emitowanym sygnałem dźwiękowym (Leger i Lambert, 1982). Pokonany dystans jest 

pośrednim wskaźnikiem VO2max ocenianym algorytmem komputerowym.  

 Pośrednio wartość wydolności tlenowej VO2max (ml/kg/min) została wyznaczona 

za Ramsbottom i wsp. (1988). Wiarygodność (ang. reliability) testu została wielokrotnie 

potwierdzona w publikacjach dotyczących wytrzymałości krążeniowo-oddechowej  

w grupach dzieci i młodzieży. 

 Wyniki uzyskane przez badanych uczniów zostały skategoryzowane zgodnie  

z wytycznymi zawartymi w FITNESSGRAM® Healthy Fitness Zone Performance 
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Standards (California Department of Education, 2019) odpowiednio dla dziewcząt  

i chłopców, w odniesieniu do wieku. Uzyskanie wyników znajdujących się zakresie HFZ 

(Healthy Fitness Zone) oznaczało osiągnięcie poziomu wydolności krążeniowo-

oddechowej, który zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób wynikających z siedzącego trybu 

życia. Osoby, których wynik został sklasyfikowany jako NI (Needs Improvement) należą 

do grupy ryzyka dysfunkcji i chorób w przyszłości. Natomiast u osób z wynikiem w strefie 

NI-Health Risk (Needs Improvement-Health Risk) występuje duże prawdopodobieństwo 

wystąpienia problemów zdrowotnych.  

 

 

IV 3. Metody statystyczne 

 

Do analizy statystycznej wykorzystano program STATISTICA v. 12. Podstawowym 

celem zaproponowanej analizy statystycznej było określenie różnic w klasyfikacji według 

wskaźnika BMI (w szczególności w występowaniu nadwagi i otyłości wśród młodzieży  

z Polski i Ukrainy), i wyodrębnienie czynników wpływających na występowanie 

ponadnormatywnej wartości BMI. 

W przypadku analizy wpływu czynnika grupującego (cechy nominalnej) na 

rozkład klasyfikacji BMI, bądź też częstość występowania otyłości lub nadwagi, istotność 

statystyczną różnic między porównywanymi grupami oceniano testem niezależności chi-

kwadrat. W ten sposób badano między innymi zróżnicowanie klasyfikacji BMI względem 

miejsca zamieszkania, wykształcenia rodziców, sytuacji materialnej czy wybranych 

elementów stylu życia.  

W przypadku, gdy porównywane cechy miały charakter liczbowy (lub porządkowy) 

zależność między nimi badano oceniając współczynnik korelacji rang Spearmana. 

Współczynnik ten jest odporny na występowanie tzw. obserwacji odstających i wykazuje 

zależności mające charakter monotoniczny. O sile korelacji świadczy wartość bezwzględna 

współczynnika, a jego znak o kierunku zależności.  

Zgodnie z zasadami statystyki, wyniki zostały uzupełniane rezultatami testu istotności 

współczynnika korelacji (p), które pozwalały ocenić, czy znaleziona w próbie zależność jest 
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odbiciem ogólniejszej relacji przeważającej w całej populacji, czy tylko kwestią 

przypadkowego układu wyników. Istotność zróżnicowania rozkładu cechy liczbowej (np. 

intensywności wysiłku czy wyników testu wytrzymałości krążeniowo-oddechowej) 

względem poziomów czynnika nominalnego (np. występowanie otyłości) badano za pomocą 

testu Manna-Whitneya U. Test ten może być uznawany jako tzw. test dokładny, czyli 

pozwala na porównanie danych nawet z bardzo małych próbek. Wynik testu jest 

przedstawiany za pomocą prawdopodobieństwa testowego p, którego niskie wartości 

pozwalają uznać za istotną statystycznie różnicę między poziomem cechy liczbowej  

w dwóch porównywanych grupach.  

Uzupełnieniem jednoczynnikowych analiz statystycznych były modele regresji 

służące do oceny łącznego wpływu na wartość wskaźnika BMI czynników związanych ze 

statusem społeczno-ekonomicznym, stylem życia czy poziomem wydolności krążeniowo-

oddechowej. W klasycznych modelach regresji liniowej przyjmuje się założenie, iż wartości 

zmiennej zależnej są powiązane z wartościami zmiennych niezależnych za pomocą funkcji 

liniowej, przy czym nie jest to związek deterministyczny a jedynie przybliżony. Celem jest 

znalezienie modelu gwarantującego jak największą zgodność wartości zmiennej zależnej 

wyliczanej z równania regresji z rzeczywistymi obserwacjami ze zrealizowanych badań. 

Wyniki analizy regresji przedstawiono dla modelu zawierającego wszystkie rozważane 

czynniki niezależne (także te nieistotne statystycznie), a także po zoptymalizowaniu za 

pomocą regresji krokowej do postaci, w której pojawiają się tylko cechy istotne statystycznie. 

Wyniki analizy regresji zaprezentowano w niniejszej pracy w zestawieniach tabelarycznych, 

w których znalazły się następujące informacje: wartość współczynnika w modelu regresji 

(B), ogólna miara jakości dopasowania modelu do danych (tzw. współczynnik determinacji 

(R2)), ogólna ocena istotności statystycznej całego modelu oraz standaryzowane 

współczynniki regresji (β). 

Wyniki wszystkich przeprowadzonych w opracowaniu testów statystycznych 

podawano w postaci wartości prawdopodobieństwa testowego p, które interpretowano 

według powszechnie stosowanych reguł tj. p ≤ 0,05 oznacza istotnie statystyczną zależność 

(różnicę).  
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V WYNIKI BADAŃ 

 

V 1. Otyłość w badanej grupie młodzieży 

 

Ponadnormatywną masę ciała wykazano u 10% wszystkich uczniów z badanej 

grupy (n=858), w tym u 6% nadwagę a u 4% otyłość. Nie było podstaw do stwierdzenia 

statystycznie istotnych różnic w wynikach klasyfikacji wg BMI między obiema 

zbiorowościami (p=0,2247), podobnie zgodnie z klasyfikacją całkowitej zawartości tkanki 

tłuszczowej TF% (p=0,5643). Według klasyfikacji wskaźnika BMI wykazano, że 11,2% 

badanej młodzieży polskiej miało ponadnormatywną masę ciała, w tym 4,5% otyłość. 

Natomiast wśród uczniów z Ukrainy było to odpowiednio 8,4% i 2,5%. 

Dokonano również porównania struktury klasyfikacji BMI między młodzieżą  

z Polski i Ukrainy z uwzględnieniem płci. Najliczniejszą grupę z ponadnormatywną masą 

ciała byli chłopcy z Polski (14,2% vs 13,7% z Ukrainy) oraz dziewczęta z Polski  

w odniesieniu do dziewcząt z Ukrainy (7,9% vs 3,7%). Różnice te nie były statystycznie 

istotne.  

 

V 2. Wybrane czynniki społeczno-demograficzno-kulturowe otyłości 

 

W pogłębionej analizie (Tabela 1), w której porównywano występowanie 

ponadnormatywnej masy ciała względem sytuacji materialnej, stwierdzić można 

znamiennie rzadsze występowanie otyłości w rodzinach o wyższym statusie materialnym 

jedynie w zbiorowości polskiej (p = 0,0080).  

 

Tabela 1. Korelacja występowania otyłości lub nadwagi/otyłości względem sytuacji 

materialnej z podziałem na kraj zamieszkania 

 

Występowania 

nadwagi/otyłości 

Kraj  

Polska Ukraina 

Sytuacja materialna  
p 

Sytuacja materialna  
p przeciętna dobra przeciętna dobra 

N % N % N % N % 

otyłość 11 8,7% 10 3,0% 0,0080** 1 1,0% 9 3,0% 0,2838 

nadwaga/otyłość 18 14,3% 34 10,1% 0,2031 8 8,3% 25 8,4% 0,9863 

p – wartość prawdopodobieństwa testowego 
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V 3. Wybrane elementy stylu życia badanej młodzieży z Polski i Ukrainy 

 

V 3.1. Spożywanie alkoholu w badanych grupach 

 

 Czynnikiem istotnie związanym z częstością spożywania alkoholu była płeć. 

Dziewczęta zarówno z Polski jak i Ukrainy rzadziej spożywały alkohol w stosunku do 

chłopców, nie miało to jednak związku z występowaniem nadmiernej masy ciała (Tabela 

2).  

 

Tabela 2. Analiza deklarowanej częstości spożywania alkoholu z podziałem na płeć 

oraz kraj zamieszkania 

 
 

Spożywanie alkoholu 

Płeć 

Dziewczęta (p = 0,0000***) Chłopcy (p = 0,0000***) 

Kraj  

Polska Ukraina Polska Ukraina 

w ogóle 99 (45,8%) 156 (73,2%) 108 (43,7%) 113 (62,1%) 

okazjonalnie 111 (51,4%) 42 (19,7%) 114 (46,2%) 41 (22,5%) 

w przeszłości 4 (1,9%) 15 (7,0%) 13 (5,3%) 24 (13,2%) 

regularnie 2 (0,9%) 0 (0,0%) 12 (4,9%) 4 (2,2%) 

p – wartość prawdopodobieństwa testowego 

 

W badanej grupie nie wykazano statystycznie istotnych zależności w występowaniu 

otyłości oraz nadwagi/otyłości względem spożywania alkoholu bez względu na płeć.  

 

 

V 3.2. Palenie produktów tytoniowych w badanych grupach 

 

W zbiorowości dziewcząt wykazano silniejsze związki wskaźnika BMI z paleniem 

papierosów (Tabela 3). W Polsce, odsetek dziewcząt z ponadnormatywnym BMI był 

istotnie wyższy wśród niepalących (p = 0,0421). W zbiorowości ukraińskiej nie wykazano 

statystycznie istotnych zależności.  
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Tabela 3. Korelacja występowania otyłości lub nadwagi/otyłości względem palenia 

papierosów z podziałem na kraj zamieszkania w populacji dziewcząt. 

 

 
Występowania 

nadwagi/otyłości 

Kraj 

Polska Ukraina 

Palenie papierosów  
p 

Palenie papierosów  
p nie tak nie tak 

N % N % N % N % 

otyłość 3 1,9% 0 0,0% 0,2906 1 0,5% 1 3,8% 0,1009 

nadwaga/otyłość 16 10,1% 1 1,7% 0,0421* 7 3,7% 1 3,8% 0,9794 

p – wartość prawdopodobieństwa testowego 

Z kolei w zbiorowości chłopców nie wykazano istotnych statystycznie zależności 

między skategoryzowanym wskaźnikiem BMI i paleniem papierosów, bez względu na kraj 

zamieszkania.  

 

 

V 4. Związki między zwyczajami żywieniowymi a otyłością 

 

Wykazano istotnie większą liczbę posiłków spożywanych w ciągu dnia przez młodzież 

z Polski w porównaniu do mieszkańców Ukrainy (x̅ = 4,17 vs. x̅ = 3,73) (Tabela 4).  

Tabela 4. Struktura liczby spożywanych posiłków w ciągu dnia z podziałem na kraj 

zamieszkania 

Kraj 
Średnia liczba posiłków spożywanych w ciągu dnia 

x ̅ Me s c
25 

c
75 min max 

Polska 4,17 4,14 1,02 3,50 5,00 1,50 6,00 

Ukraina 3,73 3,67 1,09 3,00 4,50 0,00 6,00 

p 0,0000*** 

x ̅– średnia; Me – mediana; s – odchylenie standardowe; C
25 

– dolny kwartyl; C
75 

– górny kwartyl; min – 

minimalna wartość; max – maksymalna wartość; p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona 

za pomocą testu Manna-Whitneya 

 

Zarówno dla dziewcząt jak i chłopców z Polski wykazano statystycznie istotne 

korelacje częstości spożywania posiłków w ciągu dnia z wartościami BMI i TF%. 

Korelacje te mają jednak niską siłę testu ale pozwalają na stwierdzenie, że osoby  

o większej liczbie spożywanych posiłków w ciągu dnia mają istotnie niższe wartości BMI 

oraz TF% (Tabela 5).  
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Tabela 5. Korelacja między liczbą posiłków a wartością wskaźnika BMI oraz 

procentową zawartością tkanki tłuszczowej (TF%) wśród badanej grupy uczniów  

z Polski z podziałem na płeć 

 
Częstość spożywania 

Płeć 

Dziewczęta Chłopcy 

BMI TF% BMI TF% 

śniadania 
R = –0,09 

(p = 0,1883) 

R = –0,07 

(p = 0,2927) 

R = 0,05 

(p = 0,4568) 

R = 0,05 

(p = 0,4497) 

drugiego śniadania 
R = –0,13 

(p = 0,0665) 

R = –0,06 

(p = 0,3552) 

R = –0,02 

(p = 0,7941) 

R = 0,00 

(p = 0,9862) 

obiadu 
R = –0,05 

(p = 0,4973) 

R = –0,06 

(p = 0,3889) 

R = 0,00 

(p = 0,9848) 

R = 0,03 

(p = 0,6299) 

podwieczorka 
R = –0,10 

(p = 0,1588) 

R = –0,08 

(p = 0,2412) 

R = –0,17 

(p = 0,0094**) 

R = –0,14 

(p = 0,0279*) 

kolacji 
R = –0,08 

(p = 0,2286) 

R = 0,01 

(p = 0,9294) 

R = –0,16 

(p = 0,0104*) 

R = –0,16 

(p = 0,0112*) 

dojadania między posiłkami 
R = –0,14 

(p = 0,0338*) 

R = –0,05 

(p = 0,4723) 

R = –0,22 

(p = 0,0006***) 

R = –0,19 

(p = 0,0034**) 

średnia ilość posiłków 
R = –0,21 

(p = 0,0022**) 

R = –0,12 

(p = 0,0785) 

R = –0,18 

(p = 0,0043**) 

R = –0,14 

(p = 0,0227*) 

R – współczynnik korelacji 

p – istotność współczynnika korelacji 

 

Podobne związki między liczbą spożywanych posiłków w ciągu dnia, a BMI i TF% 

występowały w zbiorowości ukraińskiej. Najsilniejsza z tych korelacji występowała  

w grupie chłopców między BMI i średnią liczbą posiłków w ciągu dnia (R = -0,27). 

Oznacza to, że osoby, które spożywają regularnie posiłki, charakteryzują się niższym 

wskaźnikiem BMI oraz TF% (Tabela 6).  
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Tabela 6. Korelacja spożywania posiłków a wysokością wskaźnika BMI oraz 

procentową zawartością tkanki tłuszczowej (TF%) wśród badanej grupy z Ukrainy  

z podziałem na płeć 

 
Częstość spożywania 

Płeć 

Dziewczęta Chłopcy 

BMI TF% BMI TF% 

śniadania 
R = 0,02 

(p = 0,7762) 

R = –0,03 

(p = 0,6774) 

R = –0,14 

(p = 0,0612) 

R = –0,17 

(p = 0,0217*) 

drugiego śniadania 
R = –0,21 

(p = 0,0021**) 

R = –0,13 

(p = 0,0656) 

R = –0,04 

(p = 0,5951) 

R = –0,02 

(p = 0,8395) 

obiadu 
R = –0,07 

(p = 0,3226) 

R = –0,04 

(p = 0,5732) 

R = –0,17 

(p = 0,0191*) 

R = –0,09 

(p = 0,2337) 

podwieczorka 
R = 0,00 

(p = 0,9465) 

R = 0,04 

(p = 0,6002) 

R = –0,21 

(p = 0,0040**) 

R = –0,12 

(p = 0,0950) 

kolacji 
R = –0,13 

(p = 0,0588) 

R = –0,06 

(p = 0,3970) 

R = –0,20 

(p = 0,0078**) 

R = –0,15 

(p = 0,0376*) 

dojadania między posiłkami 
R = –0,17 

(p = 0,0129*) 

R = –0,12 

(p = 0,0821) 

R = –0,15 

(p = 0,0388*) 

R = –0,10 

(p = 0,1944) 

średnia ilość posiłków 
R = –0,20 

(p = 0,0028**) 

R = –0,09 

(p = 0,1937) 

R = –0,27 

(p = 0,0002***) 

R = –0,18 

(p = 0,0140*) 

R – współczynnik korelacji;  

p – istotność współczynnika korelacji 

  

 

V 5. Aktywność fizyczna badanej grupy i jej związki z otyłością 

 

Różnice między wielkością całkowitego wydatku energetycznego (T) oraz 

poszczególnych kategorii intensywności wysiłku fizycznego (L, M oraz H) w zależności 

od kraju zamieszkania przedstawiono w tabeli 7. W populacji polskiej wykazano istotnie 

niższe niż w ukraińskiej średnie wartości aktywności fizycznej o niskiej (L) oraz wysokiej 

(H) intensywności. W badanej populacji z Polski największy udział w tygodniowym 

wydatku energetycznym stanowiły aktywności o niskiej intensywności, natomiast wśród 

mieszkańców Ukrainy o wysokiej intensywności.   
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Tabela 7. Struktura intensywności wysiłku fizycznego z uwzględnieniem kraju 

zamieszkania 

 
Intensywność wysiłku 

Kraj zamieszkania  
p Polska Ukraina 

x ̅ Me c
25 

c
75 x ̅ Me c

25 
c

75 

L (niska) 632 498 263 831 889 699 422 1105 0,0000 

M (średnia) 277 145 25 396 231 104 10 312 0,0282 

H (wysoka) 538 277 83 665 1208 830 360 1708 0,0000 

T (całkowita) 1446 1165 653 1906 2328 1882 1101 3078 0,0000 

L – wysiłki o niskiej intensywności – light intensity activities [<4 MET]; M – wysiłki o średniej intensywności – 

moderate intensity activities [4,5–5,5]; H – wysiłki o wysokiej intensywności – high intensity activities [≥6 MET]; 

T (całkowita) – Całkowity tygodniowy wydatek energetyczny (kcal/tydz); p – wartość prawdopodobieństwa 

testowego; x̅ – średnia; Me – mediana; C
25 

– dolny kwartyl; C
75 

– górny kwartyl 

 

W strukturze poziomów tygodniowej aktywności fizycznej czasu wolnego badanych  

z Polski i Ukrainy, pomijając czynnik płci, wykazano istotne różnice (Tabela 8). Wysoki 

lub bardzo wysoki poziom tygodniowej aktywności fizycznej czasu wolnego, bez 

względu na płeć częściej obserwowano u młodzieży z Ukrainy w porównaniu  

z Polską (46,9% vs 22,7%) (p = 0,00).  

 

Tabela 8. Struktura poziomu aktywności fizycznej czasu wolnego z uwzględnieniem 

płci oraz kraju zamieszkania 

 
Poziom aktywności fi- 

zycznej czasu wolnego 

Płeć 

Dziewczęta Chłopcy 

Kraj (p = 0,0000) Kraj (p = 0,0000) 

Polska Ukraina Polska Ukraina 

niski 81 (37,5%) 47 (22,1%) 117 (47,4%) 36 (19,8%) 

średni 84 (38,9%) 67 (31,5%) 76 (30,8%) 60 (33,0%) 

wysoki 32 (14,8%) 43 (20,2%) 35 (14,2%) 39 (21,4%) 

bardzo wysoki 19 (8,8%) 56 (26,3%) 19 (7,7%) 47 (25,8%) 

niski ≤999 kcal/tydzień; średni 1000–1999 kcal/tydzień; wysoki 2000–2999 kcal/tydzień; bardzo wysoki 

≥3000 kcal/tydzień; p – wartość prawdopodobieństwa testowego 
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V 5.1. Aktywność fizyczna w funkcji czasu a wartość wskaźnika BMI 

 

Dokonano dychotomicznego podziału badanej grupy ze względu na dzienny czas 

spędzany na podejmowaniu aktywności o średniej lub wysokiej intensywności. Za osoby  

o prawidłowym poziomie uznano te, dla których łączny dzienny czas aktywności  

o średniej i wysokiej intensywności wynosił co najmniej 60 min. Większość badanej 

młodzieży, bez względu na płeć, podejmowała aktywność fizyczną o średniej bądź 

wysokiej intensywności w czasie poniżej 60 minut/dziennie. Jednak zjawisko to istotnie 

częściej występowało w populacji polskiej, bez względu na płeć (Tabela 9).  

 

Tabela 9. Częstość podejmowania aktywności o średniej lub wysokiej intensywności 

w zależności od zalecanego czasu 

 

Klasyfikacja po- 

ziomu aktywności 

fizycznej (WHO) 

Kraj (p = 0,0000)  
 

Razem 
Polska Ukraina 

Płeć (p = 0,0339) Płeć (p = 0,2604) 

Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy 

Aktywność fizyczna 

o średniej lub wyso- 

kiej intensywności 

<60min./dziennie 

 

194 (89,8%) 

 

205 (83,0%) 

 

155 (72,8%) 

 

123 (67,6%) 

 
677 

(78,9%) 

Aktywność fizyczna 

o średniej lub wyso- 

kiej intensywności 

≥60min./dziennie 

 

22 (10,2%) 

 

42 (17,0%) 

 

58 (27,2%) 

 

59 (32,4%) 

 
181 

(21,1%) 

p – wartość prawdopodobieństwa testowego 

Uzyskane wyniki zestawiono również z informacjami dotyczącymi występowania 

nadwagi oraz otyłości. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w częstości 

występowania ponadnormatywnej masy ciała w odniesieniu do sklasyfikowanego poziomu 

aktywności fizycznej. Odsetek osób z otyłością lub z nadwagą/otyłością był podobny  

w obu porównywanych grupach – niezależnie od tego, czy porównanie było 

przeprowadzone w grupie dziewcząt czy chłopców, bez względu na kraj zamieszkania. 
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V 6. Wytrzymałość krążeniowo-oddechowa a otyłość 

 

 W grupie dziewcząt nie stwierdzono statystycznie istotnych korelacji między 

wynikami testu wytrzymałości krążeniowo-oddechowej a wartością wskaźnika masy ciała 

BMI (Rycina 1). 

 

Rycina 1. Graficzne przedstawienie korelacji wyników testu biegowego z wartościami wskaźnika 
BMI w badanej grupie dziewcząt z podziałem na kraj zamieszkania 
R – współczynnik korelacji p – wartość prawdopodobieństwa testowego 

 

Istotnie statystyczna zależność wystąpiła jedynie w grupie chłopców z Polski – 

korelacja ujemna, nie była jednak silna (R = -0,23; p = 0,0003), ale można mówić  

o tendencji do pogarszania się wyników testu wytrzymałości krążeniowo-oddechowej wraz 

ze wzrostem wartości BMI (Rycina 2). 

 

Rycina 2. Graficzne przedstawienie korelacji wyników testu biegowego z wartościami wskaźnika 

BMI w badanej grupie chłopców z podziałem na kraj zamieszkania 
R – współczynnik korelacji p – wartość prawdopodobieństwa testowego 
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Porównanie wyników testu wytrzymałości krążeniowo-oddechowej względem 

występowania nadwagi lub otyłości w badanej zbiorowości, z uwzględnieniem podziału na 

kraj zamieszkania i płeć badanych osób przedstawia tabela 10. Istotne statystycznie wyższe 

wartości w pokonanym dystansie oraz VO2 u osób z prawidłowym BMI obserwowano  

w grupie chłopców bez względu na kraj zamieszkania oraz dziewcząt z Polski. 

 

Tabela 10. Związki między wytrzymałością krążeniowo-oddechową a występowaniem 

nadwagi lub otyłości w badanej zbiorowości, z uwzględnieniem podziału na kraj 

zamieszkania i płeć badanych osób 

Test wytrzymałości  

krążeniowo-

oddechowej 

Nadwaga/otyłość  
p nie tak 

x ̅ Me s x ̅ Me s 

Polska/dziewczęta 

Dystans [m] 917 880 271 726 720 227 0,0034** 

VO
2 
względne 36,2 35,5 5,2 32,3 32,1 4,6 0,0034** 

Polska/chłopcy 

Dystans [m] 1560 1540 383 1210 1180 395 0,0000*** 

VO
2 
względne 47,7 47,7 6,5 41,6 41,2 7,3 0,0000*** 

Ukraina/dziewczęta 

Dystans [m] 775 720 255 715 520 333 0,2141 

VO
2 
względne 33,7 32,5 5,1 33,5 31,1 7,1 0,6790 

Ukraina/chłopcy 

Dystans [m] 1439 1440 402 1181 1120 358 0,0025** 

VO
2 
względne 45,0 45,8 6,9 40,7 40,2 7,1 0,0249* 

p – wartość prawdopodobieństwa testowego; x ̅– średnia; Me – mediana; s – odchylenie standardowe 

 

 

V 6. 1. Wytrzymałość krążeniowo-oddechowa skategoryzowana wg norm 

zdrowotnych FITNESSGRAM® a występowanie nadwagi oraz otyłości 

 

 Rycina 3 dotyczy częstości występowania określonych poziomów wytrzymałości 

krążeniowo-oddechowej, skategoryzowanych zgodnie z normami zdrowotnymi wg 

California Department of Education (2019). Wykazano istotne różnice w wynikach 

klasyfikacji VO2max między młodzieżą z Polski i Ukrainy. W grupie młodzieży polskiej 

dominowały (48,6%) osoby, z poziomem wytrzymałości krążeniowo-oddechowej 

mieszczącej się w normach zdrowotnych, na poziomie HFZ (Healthy Fitness Zone).  
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Z kolei młodzież z Ukrainy w większości (52,4%) prezentowała najniższy wynik, 

znajdujący się w strefie NI-Health Risk, który oznacza, iż ich zdrowie jest zagrożone,  

a poziom wytrzymałości oddechowej powinien zostać poprawiony. 

 

 

Rycina 3. Skategoryzowany wg FITNESSGRAM® Healthy Fitness Zone Performance 

Standards poziom VO
2
max z podziałem na kraj zamieszkania 

 

 

 

V 7. Siła wpływu wybranych czynników na wskaźnik BMI w badanej grupie 

młodzieży 

 

Dziewczęta z Polski 

 

Szczegółowe informacje o ostatecznym modelu regresji zawierającym wszystkie 

rozważane czynniki dotyczące dziewcząt z Polski przedstawiono w tabeli 11. Na 

podstawie wyników pełnego modelu, zawierającego wszystkie rozważane czynniki można 

stwierdzić, iż pozwalają one wyjaśnić relatywnie niewielką część zmienności wskaźnika 

BMI w badanej grupie, tj 9% (R2 = 8,8%).  
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Tabela 11. Łączne oddziaływanie czynników niezależnych na wysokość BMI w grupie 

dziewcząt, mieszkanek Polski 

 
Czynniki niezależne 

BMI 

R2 = 8,8% F = 1,6 p = 0,0846 

B (95% c.i.) β p 

Wydolność fizyczna VO
2
max –0,054 (–0,174; 0,066) –0,11 0,3741 

Średnia liczba spożywanych posiłków w ciągu dnia –0,446 (–0,781; –0,111) –0,18 0,0093** 

Sytuacja materialna (dobra vs trudna/przeciętna) –0,259 (–1,075; 0,557) –0,05 0,5321 

Miejsce zamieszkania podczas nauki (dom vs inne) –0,943 (–2,470; 0,583) –0,08 0,2245 

Poziom wydolności fizycznej VO
2
max (NI-Health Risk vs 

HFZ) 
–0,058 (–1,521; 1,405) –0,01 0,9377 

Poziom wydolności fizycznej VO
2
max (NI vs HFZ) –0,426 (–1,592; 0,741) –0,07 0,4728 

Poziom aktywności fizycznej czasu wolnego (niski vs 

wysoki) 
–0,976 (–1,908; –0,045) –0,19 0,0401* 

Poziom aktywności fizycznej czasu wolnego (średni vs 

wysoki) 
–0,479 (–1,369; 0,411) –0,09 0,2901 

Wykształcenie ojca (zawodowe vs wyższe) 0,200 (–0,894; 1,294) 0,04 0,7186 

Wykształcenie ojca (średnie vs wyższe) 0,286 (–0,696; 1,267) 0,05 0,5668 

Wykształcenie matki (zawodowe vs wyższe) 0,190 (–0,890; 1,271) 0,04 0,7286 

Wykształcenie matki (średnie vs wyższe) –0,209 (–1,132; 0,713) –0,04 0,6549 

R2 – współczynnik determinacji; F – statystyka testowa; p – wartość prawdopodobieństwa testowego; B – 

wartość współczynnika w modelu regresji; β – standaryzowany współczynnik regresji 

 

W modelu oddziaływania czynników zbliżonych do istotności statystycznej na BMI  

w grupie uczennic z Polski (Tabela 12) znalazł się jeden czynnik istotny statystycznie 

(średnia liczba spożywanych posiłków w ciągu dnia) i dwa czynniki zbliżone do istotności 

statystycznej (wydolność fizyczna VO2max oraz poziom aktywności fizycznej czasu 

wolnego wg MLTPAQ)  

 

 Tabela 12. Oddziaływanie czynników zbliżonych do istotności statystycznej na BMI 

w grupie uczennic z Polski 

 
Czynniki niezależne 

BMI 
R2 = 6,4% F = 4,8 p = 0,0028** 

B (95% c.i.) β p 

Wydolność fizyczna VO
2
max –0,060 (–0,124; 0,003) –0,13 0,0615 

Średnia ilość spożywanych posiłków w ciągu dni –0,435 (–0,760; –0,111) –0,18 0,0088** 

Poziom aktywności fizycznej czasu wolnego wg ML- 

TPAQ (niski vs średni/wysoki) 
–0,597 (–1,284; 0,089) –0,12 0,0879 

R2 – współczynnik determinacji, F – statystyka testowa, p – wartość prawdopodobieństwa testowego, B – 

wartość współczynnika w modelu regresji, β – standaryzowany współczynnik regresji 
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Chłopcy z Polski 

 

Pełny model regresji zawierający wszystkie rozważane czynniki niezależne dla 

chłopców zamieszkujących w Polsce przedstawiony został w tabeli 13. Przyjęty model 

pozwala na wyjaśnienie 20,6% zmienności BMI w badanej zbiorowości.  

 

Tabela 13. Łączne oddziaływanie czynników niezależnych na wysokość BMI w grupie 

Polaków 

 
Czynniki niezależne 

BMI 

R2 = 20,6% F = 5,1 p = 0,0000*** 

B (95% c.i.) β p 

Wydolność fizyczna VO
2
max –0,125 (–0,216; –0,035) –0,27 0,0070** 

Średnia ilość spożywanych posiłków w ciągu dnia –0,563 (–0,938; –0,189) –0,18 0,0034** 

Sytuacja materialna (dobra vs trudna/przeciętna) –0,802 (–1,662; 0,058) –0,11 0,0675 

Miejsce zamieszkania podczas nauki (dom vs inne) 0,155 (–1,334; 1,643) 0,01 0,8378 

Poziom wydolności fizycznej VO
2
max (NI-Health 

Risk vs HFZ) 
0,581 (–0,927; 2,089) 0,08 0,4483 

Poziom wydolności fizycznej VO
2
max (NI vs HFZ) –0,946 (–2,423; 0,530) –0,09 0,2079 

Poziom aktywności fizycznej czasu wolnego (niski vs 

wysoki) 
–0,727 (–1,701; 0,248) –0,11 0,1432 

Poziom aktywności fizycznej czasu wolnego (średni 

vs wysoki) 
–0,429 (–1,482; 0,625) –0,06 0,4235 

Wykształcenie ojca (zawodowe vs wyższe) 0,183 (–0,983; 1,349) 0,03 0,7574 

Wykształcenie ojca (średnie vs wyższe) –0,172 (–1,241; 0,896) –0,03 0,7510 

Wykształcenie matki (zawodowe vs wyższe) –1,171 (–2,294; –0,049) –0,16 0,0410* 

Wykształcenie matki (średnie vs wyższe) –0,843 (–1,788; 0,102) –0,13 0,0800 

R2 – współczynnik determinacji; F – statystyka testowa; p – wartość prawdopodobieństwa testowego; B – 

wartość współczynnika w modelu regresji; β – standaryzowany współczynnik regresji 

 

Z modelu regresji krokowej dla chłopców wynika, że wskaźnik BMI był niższy  

u osób z wyższa wydolnością fizyczną (VO2max) i spożywających większą liczbę 

posiłków w ciągu dnia. Wykazano także, że grupy charakteryzujące się niższym BMI to 

osoby o dobrej sytuacji materialnej i wykształceniu matki na poziomie średnim lub 

wyższym (Tabela 14). 
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Tabela 14. Oddziaływanie czynników zbliżonych do istotności statystycznej na BMI  

w grupie Polaków 

 
Czynniki niezależne 

BMI 

R2 = 19,5% F = 9,7 p = 0,0000*** 

B (95% c.i.) β p 

Wydolność fizyczna VO
2
max –0,148 (–0,203; –0,094) –0,32 0,0000*** 

Średnia ilość spożywanych posiłków w ciągu dnia –0,558 (–0,928; –0,187) –0,17 0,0033** 

Sytuacja materialna (dobra vs trudna/przeciętna)) –0,878 (–1,707; –0,048) –0,12 0,0382* 

Poziom wydolności fizycznej VO
2
max (NI vs HFZ) –1,197 (–2,482; 0,088) –0,11 0,0678 

Wykształcenie matki (zawodowe vs wyższe) –1,086 (–2,062; –0,111) –0,15 0,0293* 

Wykształcenie matki (średnie vs wyższe) –0,902 (–1,754; –0,051) –0,14 0,0379* 

R2 – współczynnik determinacji; F – statystyka testowa; p – wartość prawdopodobieństwa testowego; B – 
wartość współczynnika w modelu regresji; β – standaryzowany współczynnik regresji 

 

 

Dziewczęta z Ukrainy 

 

Łączny wpływ analizowanych czynników niezależnych na wartość BMI wyjaśnia 

18,4% zmienności tego wskaźnika w zbiorowości dziewcząt z Ukrainy. Najważniejsze 

czynniki to w tym przypadku, wykształcenie ojca (zawodowe vs wyższe), poziom 

aktywności fizycznej czasu wolnego (średni vs wysoki), średnia liczba spożywanych 

posiłków w ciągu dnia oraz wykształcenie matki (średnie vs wyższe) (Tabela 15).  
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Tabela 15. Łączne oddziaływanie czynników niezależnych na wielkość BMI w grupie 

mieszkanek Ukrainy 

 
Czynniki niezależne 

BMI 

R2 = 18,4% F = 2,7 p = 0,0022** 

B (95% c.i.) β p 

Wydolność fizyczna VO
2
max 0,043 (–0,090; 0,175) 0,09 0,5286 

Średnia ilość spożywanych posiłków w ciągu 

dnia 
–0,416 (–0,753; –0,079) –0,19 0,0158* 

Sytuacja materialna (dobra vs trudna/przeciętna) –0,462 (–1,329; 0,404) –0,08 0,2934 

Miejsce zamieszkania podczas nauki (dom vs 

inne) 
–0,022 (–1,005; 0,961) 0,00 0,9651 

Poziom wydolności fizycznej VO
2
max (NI-Health 

Risk vs HFZ) 
0,652 (–1,074; 2,378) 0,13 0,4563 

Poziom wydolności fizycznej VO
2
max (NI vs 

HFZ) 
–0,208 (–1,573; 1,157) –0,03 0,7635 

Poziom aktywności fizycznej czasu wolnego (ni- 

ski vs wysoki) 
–0,690 (–1,645; 0,265) –0,12 0,1552 

Poziom aktywności fizycznej czasu wolnego 

(średni vs wysoki) 
–1,086 (–1,901; –0,271) –0,22 0,0093** 

Wykształcenie ojca (zawodowe vs wyższe) 2,603 (1,114; 4,092) 0,30 0,0007*** 

Wykształcenie ojca (średnie vs wyższe) –0,172 (–1,500; 1,155) –0,02 0,7978 

Wykształcenie matki (zawodowe vs wyższe) –0,805 (–2,737; 1,128) –0,07 0,4119 

Wykształcenie matki (średnie vs wyższe) –1,108 (–2,413; 0,198) –0,14 0,0958 

R2 – współczynnik determinacji; F – statystyka testowa; p – wartość prawdopodobieństwa testowego; B – 

wartość współczynnika w modelu regresji; β – standaryzowany współczynnik regresji 

 

Na podstawie modelu regresji wykazano, że wyższe BMI ma istotny związek  

z mniejszą liczbą posiłków spożytych w ciągu dnia oraz prezentujących niski bądź wysoki 

poziom aktywności fizycznej (w pierwszym przypadku wyższa wartość BMI może być 

konsekwencją niedoboru ruchu, natomiast w drugim zapewne większej masy mięśniowej – 

osoby o średniej aktywności fizycznej mają najniższe BMI), oraz posiadających ojca  

z wykształceniem zawodowym. Mniej znaczący był wpływ wykształcenia matki (Tabela 

16). 
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Tabela 16. Oddziaływanie czynników niezależnych zbliżonych do istotności statystycznej 

na BMI w grupie uczennic z Ukrainy 

 
Czynniki niezależne 

BMI 

R2 = 15,4% F = 7,0 p = 0,0000*** 

B (95% c.i.) β p 

Średnia ilość spożywanych posiłków w ciągu dnia –0,447 (–0,772; –0,121) –0,20 0,0075** 

Poziom aktywności fizycznej czasu wolnego (niski 

vs wysoki) (średni vs niski/wysoki) 
–0,891 (–1,641; –0,141) –0,18 0,0202* 

Wykształcenie ojca (zawodowe vs średnie/wyższe) 2,491 (1,197; 3,785) 0,29 0,0002*** 

Wykształcenie matki (średnie vs zawodowe/wyższe) –1,173 (–2,370; 0,025) –0,15 0,0549 

R2 – współczynnik determinacji; F – statystyka testowa; p – wartość prawdopodobieństwa testowego; B – 

wartość współczynnika w modelu regresji; β – standaryzowany współczynnik regresji 

 

Chłopcy z Ukrainy  

 

Sumaryczny wpływ ocenianych w pracy czynników niezależnych na BMI wyjaśnia 

17% zmienności tego wskaźnika w zbiorowości chłopców z Ukrainy. Najważniejsze 

czynniki to: średnia liczba spożywanych posiłków w ciągu dnia oraz wykształcenie 

rodziców (Tabela 17).  

 

Tabela 17. Łączne oddziaływanie czynników niezależnych na wysokość BMI w grupie 

Ukraińców 

 
Czynniki niezależne 

BMI 

R2 = 17,0% F = 2,0 p = 0,0290* 

B (95% c.i.) β p 

Wydolność fizyczna VO
2
max 0,002 (–0,127; 0,131) 0,00 0,9776 

Średnia liczba spożywanych posiłków w ciągu dnia –0,488 (–0,896; –0,079) –0,20 0,0197* 

Sytuacja materialna (dobra vs trudna/przeciętna) 0,141 (–0,914; 1,196) 0,02 0,7917 

Miejsce zamieszkania podczas nauki (dom vs inne) 0,261 (–1,108; 1,630) 0,03 0,7064 

Poziom wydolności fizycznej VO
2
max (NI-Health Risk 

vs HFZ) 
0,978 (–0,997; 2,953) 0,17 0,3288 

Poziom wydolności fizycznej VO
2
max (NI vs HFZ) –0,680 (–2,442; 1,081) –0,08 0,4457 

Poziom aktywności fizycznej czasu wolnego (niski vs 

wysoki) 
–0,866 (–2,130; 0,398) –0,13 0,1773 

Poziom aktywności fizycznej czasu wolnego (średni vs 

wysoki) 
–0,349 (–1,363; 0,665) –0,06 0,4966 

Wykształcenie ojca (zawodowe vs wyższe) –1,679 (–3,888; 0,530) –0,15 0,1349 

Wykształcenie ojca (średnie vs wyższe) –1,384 (–2,982; 0,214) –0,15 0,0889 

Wykształcenie matki (zawodowe vs wyższe) 2,739 (–0,375; 5,853) 0,18 0,0841 

Wykształcenie matki (średnie vs wyższe) 1,489 (–0,330; 3,308) 0,14 0,1077 

R2 – współczynnik determinacji; F – statystyka testowa; p – wartość prawdopodobieństwa testowego; B – 

wartość współczynnika w modelu regresji; β – standaryzowany współczynnik regresji 
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W modelu regresji krokowej zawierającym jedynie czynniki zbliżone do poziomu 

istotności statystycznej, uwzględniono średnią liczbę spożywanych posiłków w ciągu dnia, 

poziom wydolności fizycznej VO2max (NI-Health Risk vs HFZ), wykształcenie ojca  

i matki. Niższej wartości wskaźnika BMI można spodziewać się u chłopców 

spożywających więcej posiłków w ciągu dnia, których aktywność fizyczna jest na 

poziomie Healthy Fitness Zone, ojcowie mają wykształcenie średnie, a matki zawodowe 

lub wyższe (Tabela 18). 

 

Tabela 8. Oddziaływanie czynników zbliżonych do istotności statystycznej na BMI  

w grupie Ukraińców 

 
Czynniki niezależne 

BMI 

R2 = 11,9% F = 4,3 p = 0,0028** 

B (95% c.i.) β p 

Średnia ilość spożywanych posiłków w ciągu dnia –0,464 (–0,865; –0,063) –0,19 0,0236* 

Poziom wydolności fizycznej VO
2
max (NI-Health Risk 

vs HFZ) 
0,815 (–0,122; 1,753) 0,15 0,0877 

Wykształcenie ojca (średnie vs zawodowe/wyższe) –1,513 (–3,061; 0,036) –0,16 0,0555 

Wykształcenie matki (średnie vs zawodowe/wyższe) 1,625 (–0,148; 3,398) 0,15 0,0721 

R2 – współczynnik determinacji; F – statystyka testowa; p – wartość prawdopodobieństwa testowego; 

B – wartość współczynnika w modelu regresji; β – standaryzowany współczynnik regresji 

 

Podobnie jak w przypadku grupy uczniów z Polski, także można stwierdzić 

zróżnicowanie niezależnych czynników zwiększających ryzyko nadmiernej masy ciała  

w zależności od płci.  

 

 

VI WNIOSKI 

 

1. W badanej grupie młodzieży z polsko-ukraińskiego pogranicza dominowały 

osoby z prawidłowym wskaźnikiem masy ciała. Nie obserwowano istotnych różnic 

między badanymi zbiorowościami z obu krajów w odniesieniu do wartości BMI 

oraz TF%. 

2. Nie wykazano związku między otyłością dzieci a wykształceniem rodziców, 

dzietnością rodzin ani miejscem zamieszkania w trakcie roku szkolnego  

w badanych zbiorowościach z polsko-ukraińskiego pogranicza. 
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3. Nie wykazano istotnego związku między spożywaniem alkoholu a nadmierną 

masą ciała w żadnej z badanych grup, natomiast potwierdzono związki istotne 

w przypadku palenia papierosów w populacji dziewcząt z Polski, gdzie 

występowanie nadwagi lub otyłości było znacząco rzadsze niż w przypadku 

dziewcząt niepalących. 

4. Palenie e-papierosów było związane z wyższą wartością wskaźnika BMI  

w zbiorowości ukraińskiej, ale nie miało związku z występowaniem nadwagi  

i otyłości w zbiorowości polskiej. 

5. Regularność spożywania posiłków w ciągu dnia wpływała pozytywnie na 

wskaźnik BMI oraz ilość tkanki tłuszczowej (TF%), z kolei liczba posiłków ujemnie 

korelowała z wielkością wskaźnika masy ciała w badanej grupie uczniów. 

6. Poziom, intensywność, jak i tygodniowy czas spędzany na podejmowaniu 

aktywności fizycznej czasu wolnego nie były czynnikami determinującymi 

występowanie ponadnormatywnej masy ciała wśród badanej młodzieży z polsko-

ukraińskiego pogranicza. 

7. Poziom wytrzymałości krążeniowo-oddechowej obniżał się wraz ze wzrostem 

wartości wskaźnika BMI.  

8. Jednoczesna ocena determinantów otyłości w populacji młodzieży pozwoliła na 

wykazanie zróżnicowania siły wpływu i rodzaju czynników w zależności od płci 

oraz kraju zamieszkania, jednak w każdej z badanych grup wykazano 

największy istotny wpływ w zakresie zwyczajów żywieniowych i wydolności aerobowej 

oraz aktywności fizycznej w czasie wolnym.  

Wniosek końcowy 

Podejmowane działania w zakresie profilaktyki otyłości powinny uwzględniać 

zróżnicowanie czynników behawioralnych i kulturowo-społecznych w badanych grupach 

młodzieży jako elementu zapewniającego oczekiwaną efektywność programu. 
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