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Streszczenie 
Wstęp: Poprawne nawyki żywieniowe warunkują utrzymanie dobrej kondycji organizmu oraz pozwalają obniżyć ryzyko 
wielu chorób cywilizacyjnych. 
Cel badania: Celem badania było określenie nawyków żywieniowych osób starszych z gminy Skoki. 
Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono u 62 osób w wieku od 58 do 69 lat w formie autorskiej ankiety. Pytania 
dotyczyły spożywania i przygotowywania posiłków oraz częstotliwości spożycia poszczególnych produktów 
spożywczych. U wszystkich badanych osób oceniono wskaźnik masy ciała BMI. 
Wyniki: Większość badanych osób deklarowała częste spożywanie warzyw i owoców (79%) i dbanie o prawidłowe 
odżywianie (56,5%) a także kontrolowanie masy ciała (59,7%). U ankietowanych zaobserwowano nadmierne 
spożywanie słodyczy oraz niskie spożycie pieczywa pełnoziarnistego. Średnia wartość wskaźnika BMI wszystkich 
badanych osób wyniosła 28,07±4,22 kg/m

2
.  

Wnioski: Większość ocenianych nawyków żywieniowych u badanych osób starszych była prawidłowa, jednak 
zaobserwowane pewne nieprawidłowości, które powinny ulec modyfikacji. 
 
Słowa kluczowe: osoby starsze, nawyki żywieniowe, odżywianie, prawidłowa dieta 
 
Abstract 
Introduction: A proper diet, as a result of changes in nutrition habits in the elderly, contributes to maintaining health 
and is helpful in reducing the risk of many lifestyle diseases. 
Objective: The objective of this paper was to determine the nutrition habits of the elderly people from borough  
of Skoki. 
Material and method: The study was conducted among 62 people aged from 58 to 69 in the form of an original 
questionnaire. Questions were related to the consumption and preparation of meals and the frequency of consumption 
of individual food products. The body mass index (BMI) was assessed in all subjects. 
Results: Most examined people declared frequent consumption of vegetables and fruits (79%) and taking care  
of proper nutrition (56.5%) and control body weight (59.7%). We observed excessive consumption of sweets and low 
consumption of wholemeal bread. The mean value of the BMI index of all subjects was 28.07±4.22 kg/m

2
. 

Conclusions: Most of the rating nutrition habits in elderly was correct, but we observed some errors that should  
be modified. 
 
Key words: elderly, nutrition habits, nutrition, proper diet 

Wprowadzenie 
Wraz z postępem cywilizacyjnym wydłuża się 

średnia długość życia, a w społeczeństwie przybywa osób 
w wieku podeszłym [1-3]. Racjonalne odżywianie się osób 
starszych ma szczególny wpływ na ich zdrowie. 
Nieprawidłowa dieta może przyczynić się do rozwoju 
wielu chorób (np. cukrzycy, miażdżycy, dyslipidemii).  
Z kolei odpowiedni dobór produktów spożywczych  
i właściwe przygotowywanie potraw są istotnymi 
czynnikami wpływającymi na zachowanie dobrej kondycji 
w wieku podeszłym [3].  

Prawidłowe nawyki żywieniowe należy kształtować 
od najmłodszych lat życia. W polskim piśmiennictwie 
wykazano, że już w dzieciństwie część z nich potrafi być 
nieprawidłowa [4,5]. Niewłaściwe nawyki żywieniowe 

obserwuje się w każdej grupie wiekowej, również u osób 
w wieku podeszłym. Co ciekawe w polskiej literaturze 
przedmiotu niewiele jest doniesień na temat nawyków 
żywieniowych starszych Polaków, dlatego też celem 
niniejszego opracowania jest wypełnienie tej luki.  
Cel badania 

Celem badania było określenie nawyków 
żywieniowych osób starszych zamieszkujących gminę 
Skoki. 
Materiał i metody 

Badanie przeprowadzono u 62 osób starszych  
(w tym 53 kobiety) za pomocą autorskiej ankiety 
zawierającej pytania dotyczące nawyków żywieniowych. 
Ocena częstości spożycia przeprowadzona została  
w pięciostopniowej skali. Za częste spożycie uznawano 
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odpowiedź „często” oraz „prawie zawsze”. W ankiecie 
uwzględniono także dane na temat płci, wieku i struktury 
zamieszkania badanych. Ponadto u każdego uczestnika 
oceniono ciężar ciała i wzrost, na podstawie których 
wyliczono wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index, 
według wzoru: BMI = masa ciała (kg)/wzrost (m)

2
 

[jednostka: kg/m
2
]).  Pytania o nawyki żywieniowe 

dotyczyły kwestii związanych ze spożywaniem  
i przygotowywaniem posiłków oraz konsumpcją 
poszczególnych grup produktów, do których zaliczono: 
pieczywo pełnoziarniste, warzywa i owoce, słodycze oraz 
kawę i napoje gazowane. Ponadto określono częstość 
pewnych zachowań, takich jak: palenie papierosów, 
kontrola masy ciała, unikanie spożywania żywności  
z konserwantami lub dużą zawartością tłuszczów 
zwierzęcych, jak również soli i silnie solonej żywności. 
Wszystkie analizowane osoby starsze wyraziły świadomą 
zgodę na udział w badaniu. Ankieta użyta w badaniu 
została zamieszczona na końcu opracowania.  
Wyniki 

Średni wiek badanych osób starszych wyniósł 
64,90±5,42 lat, zaś średnie BMI 28,07±4,22 kg/m

2
, co 

może wskazywać na nadwagę według klasyfikacji 
Światowej Organizacji Zdrowia, zgodnie z którą stan ten 
należy rozpoznać, jeśli wskaźnik BMI znajduje się  
w przedziale od 25-29,99 kg/m

2
 [6]. Trzeba jednak 

wyraźnie podkreślić, że wiele środowisk geriatrycznych 
wskazuje, iż w późnych latach życia wyższe BMI jest 
bardziej korzystne – po 65 roku życia zalecana się jego 
utrzymanie w przedziale od 24 do 29 kg/m

2 
(z u osób od 

55-65 lat - od 23-28 kg/m
2
) [7]. Średnia wartość dla 

wskaźnika BMI u badanych kobiet wyniosła 28,41±4,43 
kg/m

2
, z kolei u ocenianych mężczyzn była niższa  

tj. 26,45±2,70 kg/m
2
. W odniesieniu do przedziałów BMI 

uznanych za optymalne na przedpolu starości (tj. od 23-28 
kg/m

2
) i w starości (tj. od 24-29 kg/m

2
), zdecydowana 

większość badanych mężczyzn, tj. 78% z nich, mieściło się 
w zakresie normy. Z kolei 11% z nich znajdowało się  
w przedziale <24 kg/m

2 
oraz taki sam odsetek w zakresie  

>29 kg/m
2
. Wśród badanych kobiet 64 % znajdowało się  

w zakresie normy, z kolei 6% prezentowało BMI poniżej 
24 kg/m

2 
a 30% miało BMI >29 kg/m

2
. 

Ocena nawyków żywieniowych wykazała,  
że zdecydowana większość badanych, tj. 77% deklarowała 
codzienne picie czystej wody (85% kobiet i 33% 
mężczyzn). Oceniane osoby starsze deklarowały unikanie 
palenia papierosów – taki sam odsetek kobiet i mężczyzn 
(tj. 89%) wskazywał na wolność od tego nałogu. 
Alarmujące wydaje się być stosunkowo wysokie spożycie 
słodyczy - aż 68% ankietowanych spożywała je regularnie 
(w tym 72% kobiet i 44% mężczyzn). Negatywnie 
prezentuje się również spożycie warzyw wśród badanych 
kobiet - 13% z nich nie uwzględniała ich w codziennym 
jadłospisie. Szczegółowe wyniki dotyczące deklaracji 
dziennego spożycia wybranych produktów spożywczych  
i używek przedstawiono w Tabeli II.  

W niniejszym badaniu wykazano również,  
że większość badanych osób deklarowała częste 
spożywanie owoców (89% ankietowanych) oraz dbanie  
o prawidłowe odżywianie (68% badanych). Ponad 70%  
z nich zaznaczała odpowiedź, że unika spożywania soli  
i silniej solonej żywności. Jednak zaledwie połowa z nich 
wskazywała, że spożywa pieczywo pełnoziarniste, a także 
rezygnuje z żywności z dużą zawartością konserwantów. 
Ponad połowa ankietowanych osób starszych 
wskazywała, iż kontroluje masę swojego ciała. 
Szczegółowe wyniki dotyczące określenia częstości 
ocenianych zachowań żywieniowych zostały 
przedstawione w Tabeli III.  
Dyskusja 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż większość 
przebadanych osób z gminy Skoki deklarowała 
prawidłowe nawyki żywieniowe. Należy jednak zwrócić 
szczególną uwagę, iż wśród pewnej części z nich widoczne 
były nieprawidłowości w tym zakresie, między innymi 
wysokie spożycie słodyczy, które może dostarczać do 
diety nadmiernej ilości cukrów prostych, 
predysponujących do wystąpienia licznych powikłań 
zdrowotnych, w tym np. cukrzycy.  

Niepokojącą obserwacją z przeprowadzonej analizy 
było również to, iż 13% badanych kobiet deklarowała,  
iż nie uwzględnia w codziennym jadłospisie warzyw. Ich 
niedobór w diecie może wiązać się z niskim spożyciem 
błonnika, a także antyoksydantów. Obie grupy składników 
pokarmowych uznaje się za bardzo istotne w żywieniu 
osób w wieku podeszłym. Błonnik reguluje pracę jelit, 
wahania stężenia glukozy we krwi, prowadzi do spadku 
ryzyka zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe  
i nowotwory (zwłaszcza nowotwór jelita grubego) [8].  
Z kolei antyoksydanty to prozdrowotne związki znajdujące 
się głównie w warzywach i owocach. Wzmacniają one 
odporność organizmu, zapobiegają miażdżycy i chorobom 
krążenia. Wpływają również na zmniejszenie stresu 
oksydacyjnego w organizmie [9,10].  

Poddając analizie wyniki dla wskaźnika BMI,  
w odniesieniu do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO ang. World Health Organization), która jako 
prawidłowy zakres rekomenduje wartości od 18,5-24,99 
kg/m

2
, odnotowano, że 55% osób z grupy badanej 

mieściło się w tym przedziale. Ponieważ środowiska 
geriatryczne wskazują, że w późnych latach życia wyższe 
BMI jest bardziej korzystne, o czym wspomniano już 
wcześniej, bardziej prawidłowe wydaje się być 
odniesienie uzyskanych wyników np. do zaleceń American 
Committee on Diet and Health [7]. Komitet ten 
rekomenduje jako optymalne wartości BMI dla osób  
w wieku 55-65 lat zakres od 23-28 kg/m

2
, zaś dla osób >65 

roku życia od 24-29 kg/m
2
. Uwzględniając sugerowane 

przesunięcie w naszej grupie badanej prawidłowe 
wartości BMI prezentowało 61,3% badanych. 

Należy podkreślić, że w polskim piśmiennictwie 
niewiele jest doniesień dotyczących oceny nawyków 
żywieniowych u osób w wieku podeszłym [11,12]. Pracą,  
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z którą można porównać uzyskane w tym badaniu wyniki, 
jest analiza przeprowadzona przez Pyzik i  
Rodziewicz-Gruhn [11]. Obie autorki, podobnie jak 
autorzy niniejszego opracowania, za pomocą badania 
ankietowego oceniły m.in. częstotliwość spożywania 
wybranych grup produktów oraz składników żywności.  
W cytowanym badaniu analizą objęto grupę 1091 kobiet, 
z Europy Środkowej i Wschodniej, w wieku od 18 do 65 
lat, a szczegółową analizę przeprowadzono w kilku 
grupach wiekowych, w tym m.in. dla grupy 51+. Podobnie 
jak w naszych badaniach, 11% kobiet zadeklarowało, że 
nie spożywa codziennie warzyw i owoców. Co ciekawe 
spożywanie pieczywa razowego, w badaniu Pyzik  
i Rodziewicz-Gruhn, wskazało zaledwie 16,9%, co stanowi 
dużo niższy odsetek w porównaniu do wyników 
uzyskanych w niniejszym opracowaniu. Ciężko wyjaśnić 
zaobserwowane różnice. 

Podobne badania przeprowadziła również Tańska  
i wsp.[12]. W cytowanej analizie przebadanych zostało  
70 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinku 
(59 kobiet i 11 mężczyzn), a do oceny zwyczajów 
żywieniowych wykorzystano odmienne niż w tej analizie 
narzędzie diagnostyczne tj. 5-stopniową skalę Likerta 
(ocenę stopnia zgodności z danym stwierdzeniem). 
Tańska i wsp. wykazali, że prawie połowa respondentów 
deklarowała codzienne spożywanie warzyw, co nie jest 
zbieżne z wynikami uzyskanymi przez nas. Odnotowano 
natomiast zgodność w zakresie stosunku do konsumpcji 

słodyczy – ponad 60% badanych w cytowanej analizie 
podjadała je codziennie. 
Wnioski 

Większość ocenianych nawyków żywieniowych  
u badanych osób starszych była prawidłowa, jednak 
zaobserwowano pewne nieprawidłowości, które powinny 
ulec modyfikacji. Cel ten można zrealizować prowadząc 
odpowiednią edukację żywieniową pod nadzorem 
dietetyka oraz lekarza.  

Zaznaczyć należy, że niniejsza analiza bazuje na 
danych deklaratywnych, które z pewnością warto byłoby 
uzupełnić badaniem sposobu żywienia, z wykorzystaniem 
informacji z dzienniczka żywieniowego, w którym zapiski 
byłyby prowadzone przez 7 kolejnych dni. Pozwoliłoby 
przynajmniej częściowo sprawdzić, czy to co deklarowali 
badani jest zgodne z rzeczywistością. 
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Tabela I. Klasyfikacja badanych osób starszych w zależności od rekomendowanego zakresu dla wskaźnika BMI  
Table I. Classification of the examined elderly depending on the recommended range for the BMI index 

  
według WHO [kg/m

2
] 

 
według American Committee on Diet 

 and Health [kg/m
2
] 

 

rekomendowane 
zakresy dla BMI 

18-24,99 25-29,99 >30 23-28 24-29  

grupa wiekowa 
55-65 lat 

15,0 % 55,0 % 30,0% 40,0%  - 

grupa wiekowa 
>65 lat 

23,8% 54,8% 21,4% -  71,4% 

 
Tabela II.  Odpowiedzi badanych dotyczące dziennego spożycia wybranych produktów spożywczych i używek  
Table II. Answers of the respondents regarding daily consumption of selected food products and stimulants 

Produkt Tak Nie 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Picie wody 45 3 8 6 

Papierosy 6 1 47 8 

Kawa 46 7 7 2 

Słodycze 38 4 15 5 

Owoce 47 8 6 1 

Warzywa 46 9 7 0 

 
Tabela III. Odpowiedzi badanych dotyczące ocenianych zachowań żywieniowych 
Table III. Answers of the respondents regarding the rated nutritional behaviors 

Stwierdzenie Nigdy lub 
prawie 
nigdy 

Rzadko Od czasu 
do czasu 

Często Prawie 
zawsze 

Jem dużo warzyw, owoców 4 1 8 29 20 

Ograniczam spożywanie takich 
produktów jak: tłuszcze zwierzęce, 
cukier  

4 10 13 16 19 

Dbam o prawidłowe odżywienie 2 5 13 20 22 

Kontroluję swoją masę ciała 6 8 11 15 22 

Unikam spożywania żywności z 
konserwantami 

2 5 10 21 24 

Unikam soli i silnie solonej żywności 3 4 11 13 31 

Jem pieczywo pełnoziarniste 9 9 9 10 25 
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Załącznik 1 

Ankieta – Skoki 

Imię i Nazwisko: Wzrost 

Wykształcenie: Masa ciała: 

Płeć:     K       M         Data urodzenia: Ciśnienie: 

 
Zakreśl właściwą odpowiedź! 
Wymień wszystkie produkty jakie spożywasz i pijesz prawie codziennie na 
śniadanie:.................................................................................................................................................................................. 
II śniadanie................................................................................................................................................................................ 
obiad.......................................................................................................................................................................................... 
podwieczorek............................................................................................................................................................................ 
kolację....................................................................................................................................................................................... 
dodatkowo jem, piję codziennie lub prawie codziennie .......................................................................................................... 
Który alkohol wypijasz najczęściej: wino, nalewki, piwo, wódka, jak często.............. i ile………………; wcale………………………… 
Palisz papierosy: NIE  TAK  ile dziennie ................................................................................................................... 
Piję kawę:   NIE  TAK  ile szklanek dziennie........................................................................................ 
Piję napoje gazowane typu Pepsi, Mirinda, Seven up:  NIE TAK  co........................................................................... 
Jem codziennie słodycze:  NIE  TAK:  cukierki, drożdżówka, domowe wypieki, lody 
Jem codziennie owoce:     NIE        TAK,  jakie.................................................................................................................. 
Jem codziennie warzywa:    NIE    TAK,  jakie...................................................................................................................... 
 
Poniżej podano przykłady różnych zachowań zdrowotnych. Jak często w ciągu roku przestrzega Pan/i wymienionych 
poniżej zachowań? 
Proszę odpowiedzieć szczerze wpisując przy każdym zdaniu liczbę wyrażającą właściwą dla siebie odpowiedź: 
 

1-Nigdy lub prawie nigdy 
2-Rzadko 

            3- Od czasu do czasu 
            4- Często 

5- Prawie zawsze 
 

1. Jem dużo warzyw, owoców (wpisz cyfrę)………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Poważnie traktuję wskazówki osób wyrażających zaniepokojenie moim zdrowiem …………………………………………………. 
3. Wystarczająco dużo odpoczywam ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. Ograniczam spożywanie takich produktów jak: tłuszcze zwierzęce, cukier ………………………………………………………………. 
5. Dbam o prawidłowe odżywianie ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Przestrzegam zaleceń lekarskich wynikających z moich badań ………………………………………………………………………………… 
7. Unikam spożywania żywności z konserwantami ……………………………………………………………………………………………………… 
8. Unikam soli i silnie solonej żywności ………………………………………………………………………………………………………………………. 
9. Ograniczam palenie tytoniu ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. Jem pieczywo pełnoziarniste …………………………………………………………........................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


