
Streszczenie 

Zachowania młodzieży zmniejszające ryzyko błędów żywieniowych 

 Celem badania było poznanie i analiza zachowań żywieniowych warszawskiej 

młodzieży licealnej (N=616), postaw wobec wybranych produktów spożywczych oraz 

zachowań uznanych za korzystne i niekorzystne z żywieniowego punktu widzenia, 

podejmowanych działań zmniejszających ryzyko błędów żywieniowych oraz wyodrębnienie 

grup charakteryzujących się określoną strukturą i zachowaniami żywieniowymi. Uzyskane 

wyniki pokazały niedostateczny poziom wiedzy żywieniowej wśród młodzieży licealnej  

i związek niektórych czynników socjodemograficznych, antropometrycznych i stylu życia  

z tym poziomem. Zaobserwowano również, zależność między poziomem wiedzy 

żywieniowej młodzieży a zachowaniami zmniejszającymi ryzyko błędów żywieniowych,  

a także zależność między postawami młodzieży wobec wybranych produktów spożywczych 

i zachowań żywieniowych a podejmowaniem działań zmniejszających ryzyko błędów 

żywieniowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że większy nacisk należy 

położyć na edukację żywieniową w klasach o profilach innych niż przyrodnicze. Skutecznym 

narzędziem mogłoby tu być stworzenie grupy liderów żywieniowych, pomocnej w edukacji 

rówieśników. 
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Summary 

Adolescent behaviours reducing risk of nutritional mistakes 

The aim of this study was to analyze: nutrition behaviors of high school students in 

Warsaw (N=616), attitudes towards selected foods and behaviors, that are considered 

beneficial or non-beneficial from a nutritional point of view, actions taken to reduce the risk 

of nutritional mistakes and to distinguish groups characterized by specific structure and 

nutrition behaviors.The obtained results showed an insufficient level of nutritional knowledge 

among high school students and the influence of some sociodemographic factors on this level. 

It was observed that the level of nutritional knowledge of adolescents had an impact on the 

behaviors associated with reducing the risk of nutritional mistakes. It was also found out that 

the attitudes of young people towards selected food products and eating behaviors had an 

impact on their undertaking measures to reduce the risk of nutritional mistakes. Based on the 

obtained results, it was concluded that more emphasis should be put on nutritional education 

in classes with non-scientific curricula. Moreover, creating a group of nutrition leaders could 

be an effective tool helpful in peer education. 
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