
ANALIZA ANKIETY
Za pomocą ankiety zapytaliśmy uczniów o sprawy dotyczące ich zdrowia, sposobu odżywiania oraz
stylu życia. Ankieta miała charakter anonimowy, każdy z uczniów miał możliwość udzielenia  
odpowiedzi bez dokonywania jej oceny. 

1. Czy spożywasz śniadanie codziennie rano przed wyjściem z domu?

W powyższym pytaniu ankietowani mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie czy spożywają 
codziennie śniadanie przed wyjściem z domu. Ponad połowa czyli 75% uczniów odpowiedziała, że 
tak. Natomiast 25% nie spożywa rano śniadania.

2. Czy uprawiasz sport minimum 3 razy w tygodniu?

W następnym pytaniu uczniowie mieli odpowiedzieć na pytanie dotyczące aktywności fizycznej 
tzn. czy uprawiają sport minimum 3 razy w tygodniu. Aż 87% odpowiedziało, że tak, 13%, że nie.

3. Ile wody pijesz dziennie?
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W pytaniu trzecim, które dotyczyło ilości wody jaką uczniowie piją poproszono o zaznaczenie 
jednej odpowiedzi. 41% ankietowanych odpowiedziało, że pije dziennie 1,5l wody, 36% więcej niż 
1,5l, natomiast 23% pije mniej niż 1,5l dziennie.

4. Czy masz nadwagę lub otyłość? Aby obliczyć prawidłową wagę należy wyliczyć swoje BMI: 

masę podzielić przez wzrost podniesiony do kwadratu. Prawidłowe BMI u uczniów nie powinno 

przekraczać 23,2.

 W pytaniu dotyczącym otyłości uczniów naszej szkoły aż 89% po obliczeniu swojego BMI 

odpowiedziało, że nie mają problemu z otyłością co jest bardzo zadowalające. 18% uważa, że 

zmaga się z otyłością.

5. Ile porcji warzyw i owoców spożywasz dziennie? Jedna porcja to mniej więcej tyle, ile mieści się

w naszej dłoni, czyli średniej wielkości owoc czy warzywo lub kilka mniejszych sztuk (truskawek, 

czereśni).

Grupa biorąca udział w badaniu miała wskazać ile porcji warzyw i owoców spożywa dziennie.

61% uczniów spożywa 5 lub więcej porcji dziennie, 39% mniej niż 5 porcji.
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6. Czy podjadasz między posiłkami? Jako podjadanie należy rozumieć wszystkie drobne przekąski, 

które mamy akurat „pod ręką”, a które nie są wliczone w zalecane 5 posiłków dziennie.

W powyższym pytaniu ankietowani mieli odpowiedzieć na pytanie czy podjadają między 

posiłkami. Ponad połowa odpowiedziała, że tak czyli 60%, a 40 % że nie podjadają.

7. Czy spożywasz regularnie 5 posiłków w ciągu dnia? Jako posiłek uwzględnij również przekąski 

pomiędzy posiłkami. 

Uczniowie również zostali poproszeni o wskazanie odpowiedzi na pytanie, które dotyczyło 

spożywania regularnie 5 posiłków w ciągu dnia. Na 160 ankietowanych 66% odpowiedziało, że 

spożywa regularnie 5 posiłków dziennie. 34% uczniów je nieregularnie.
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8. Czy jesz 2 lub więcej porcji ryb tygodniowo?

Powyższe dane świadczą, że aż 86% uczniów je bardzo mało ryb w ciągu tygodnia. Tylko 14% 

ankietowanych spożywa więcej niż 2 porcje ryb tygodniowo.

Analizując powyższe dane można stwierdzić, iż większość uczniów naszej szkoły przekonana
jest o prowadzeniu przez siebie zdrowego stylu życia. 

 

Wnioski:
1. Poszerzyć wiedzę na temat  zdrowia i zachowań prozdrowotnych wśród uczniów
2. Promować zdrowie poprzez:

- aktywność fizyczną
- odżywanie
- higienę
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