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Samoocena obrazu sylwetki uczniów krakowskich szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Self-assessment of appearance among Cracow students from junior and senior high schools

Agata Skop-Lewandowska, Wojciech Szot

Zakład Higieny i Ekologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medium, Kraków

Introduction. The concentration of attention on the external appearance 
is a universally observed phenomenon among teenagers, with particular 
interest focused on body mass.

Aim. The diagnosis of the self-assessment of the body mass and the general 
appearance of the Cracow youth.

Material and methods. 807 pupils, including 254 junior high school 
pupils (142 girls and 112 boys) and 553 senior high school pupils (314 
girls and 239 boys) in Cracow answered a questionnaire in the winter-
spring period of 2010. 

Results. Body mass excess (overweight and obesity) was observed in 
21.2% of junior high school boys, in 17.6% of the senior high school 
boys and in 9% of girls from both types of schools. Body mass deficiency 
(BMI<10c) was observed in 5.6% of junior and in 11.8% of senior high 
school girls. Among the boys BMI <10c was observed in 3.6% of junior 
and in 4.6% of senior high school students. 1/3 of girls from both types 
of schools did not accept their own look, stating they were too fat. Similar 
opinion was declared by 22.2% of junior and 14.7% of senior high school 
boys. The belief that their girlfriends presented more attractive appearance 
was stated by nearly 60% of girls from both groups. Over 75% of girls and 
65% of boys from both types of schools considered slim figure a significant 
advantage nowadays. Low self-belief or lack of it was presented by 29.3% 
of junior and 40.4% of senior high school girls and by 20% of boys from 
both groups.

Conclusion. Low level of self-assessment and lack of self-belief observed 
in a part of the studied population, as well as lack of acceptance of own 
appearance may encourage youth to solve the problem by undertaking 
behaviors that are considered risky for the general health. As a consequence 
such behaviors may be a basis for the development of psychological 
disorders. 
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Wprowadzenie. Powszechnie obserwowanym zjawiskiem wśród nastolatków 
jest koncentracja uwagi na wyglądzie zewnętrznym, a szczególnie na 
wartościach masy ciała. 

Cel. Celem podjętych badań była diagnoza samooceny masy ciała oraz 
obrazu własnej sylwetki przez młodzież z krakowskich szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych.

Materiał i metody. Badaniami ankietowymi (przeprowadzonymi w 2010 r.) 
objęto 807 uczniów, w tym 254 uczniów (142 dziewcząt i 112 chłopców) 
szkół gimnazjalnych oraz 553 uczniów (314 dziewcząt i 239 chłopców) 
szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie. 

Wyniki. Nadmiary masy ciała o charakterze nadwagi i otyłości obserwowano 
u 21,2% chłopców z gimnazjum i 17,6% ze szkół ponadgimnazjalnych) 
oraz u 9% dziewcząt z obu typów szkół. Niedobór masy ciała (BMI<10c) 
występował u 5,6% dziewcząt z gimnazjum i 11,8% dziewcząt ze szkół 
ponadgimnazjalnych oraz u 3.6% chłopców z gimnazjum i 4.6% ze szkół 
ponadgimnazjalnych. 1/3 dziewcząt z obu typów szkół nie akceptowała 
własnego wyglądu, uważając ze jest zbyt gruba. Podobną opinię 
deklarowało 22,2% chłopców z gimnazjum i 14,7% chłopców ze szkół 
ponadgimnazjalnych. Blisko 60% dziewcząt z obu typów szkół uważało, że 
ich koleżanki reprezentują bardziej atrakcyjny wygląd. Ponad 75% dziewcząt 
i ponad 65% chłopców z obu typów szkół uważało szczupłą sylwetkę za 
znaczący atut w dzisiejszych czasach. Brak wiary w siebie i niski poziom 
samooceny deklarowało 29,3% dziewcząt z gimnazjum, 40,4% dziewcząt 
ze szkół ponad gimnazjalnych oraz 20% chłopców z obu typów szkół.

Wniosek. Obserwowany u znacznej części badanej populacji brak akceptacji 
własnego wyglądu, niski poziom samooceny oraz brak wiary w siebie może 
skłaniać młodzież do podejmowania ryzykownych dla zdrowia zachowań 
w celu rozwiązania odczuwanego problemu, a w konsekwencji również może 
stanowić podłoże do rozwoju zaburzeń natury psychologicznej.
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Wstęp

	 Okres	dojrzewania	dziewcząt	i	chłopców	charak-
teryzuje	 się	 licznymi	 dynamicznymi	 przemianami	
fizycznymi	i	psychicznymi,	którym	niezmiernie	często	
towarzyszy	zwiększone	zainteresowanie	własną	cieles-
nością	 i	 wyglądem	 zewnętrznym.	 Nastolatki,	 będąc	

na	etapie	kształtowania	własnego	systemu	wartości,	
pozostają	pod	znacznym	wpływem	różnych	wzorców	
kulturowych	z	bliższego	i	dalszego	otoczenia.	Istotną	
rolę	w	kształtowaniu	się	wzorów	i	ideałów	odnośnie	
postrzegania	wyglądu	i	sylwetki	młodzieży	mają	mass-
media,	głównie	prasa	i	telewizja	(reklamy),	promujące	
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obecnie	wzorzec	idealnej,	szczupłej	sylwetki	kobiecej	
oraz	 mocno	 umięśnionej	 sylwetki	 męskiej.	 Obo-
wiązujący	kanon	piękna	szczupłego	ciała	kobiecego	
jest	dodatkowo	wzmacniany	poprzez	przypisywanie	
osobom	szczupłym	takich	cech	jak:	sukces,	zdrowie,	
atrakcyjność	 seksualna.	 Brak	 akceptacji	 własnej	
sylwetki	 może	 prowadzić	 do	 niskiej	 oceny	 własnej	
wartości,	izolowania	się	od	grupy	rówieśniczej,	a	także	
do	podejmowania	ryzykownych	dla	zdrowia	zachowań	
(rygorystyczna	dieta,	wzmożona	aktywność	fizyczna)	
w	celu	 likwidacji	odczuwanego	problemu.	Podejmo-
wane	 diety	 odchudzające,	 często	 nieodpowiednio	
dobrane,	zaplanowane	i	realizowane	mogą	stanowić	
zagrożenie	dla	wzrostu,	rozwoju	i	zdrowia	młodzieży	
[1,2,3,4].	

Cel badań

	 Diagnoza	 samooceny	 masy	 ciała	 oraz	 obrazu	
własnej	sylwetki	młodzieży	z	krakowskich	szkół	gim-
nazjalnych	i	ponadgimnazjalnych.

Materiał i metody

	 Badanie	 przeprowadzono	 w	 2010	 r.	 wśród	 254	
uczniów	(142	dziewcząt	i	112	chłopców)	szkół	gim-
nazjalnych	oraz	553	(314	dziewcząt	i	239	chłopców)	
uczniów	szkół	ponad	gimnazjalnych	w	Krakowie.
	 Badaną	populację	podzielono	na	dwie	grupy	pod	
względem	płci:
I	 –	grupa	chłopcy,
II	 –	grupa	dziewczęta.
	 W	obrębie	każdej	z	grup	wyróżniono	dwie	pod-
grupy:	
A	–	uczniowie	gimnazjum,	
B	 –	uczniowie	szkół	ponadgimnazjalnych.
	 Narzędzie	 badawcze	 stanowił	 wystandaryzo-
wany	 kwestionariusz	 składający	 się	 z	 części	 ogólnej	
(zawierającej	informacje	podstawowe	o	uczniu)	oraz	
szczegółowej	 (zawierającej	 pytania	 m.in.	 na	 temat:	
samooceny	 masy	 ciała,	 oceny	 własnej	 wartości	 oraz	
stosowania	diet	i	innych	działań	w	celu	redukcji	masy	
ciała).
	 Wartość	wskaźnika	BMI	(Body Mass Index)	obli-
czono	na	podstawie	podanych	przez	młodzież	wartości	
masy	i	wysokości	ciała.	Zagadnienie	rzetelności	i	praw-
dziwości	danych	dotyczących	masy	ciała	i	wysokości	
podawanych	 w	 badaniach	 przez	 respondentów	 jest	
przedmiotem	 wielu	 dyskusji.	 Badania	 walidacyjne	
Tabak	 [5]	 wskazują	 na	 istnienie	 niewielkich	 (choć	
statystycznie	istotnych)	różnic	pomiędzy	wartościami	
BMI	obliczonymi	z	rzeczywistych	pomiarów	antropo-
metrycznych	oraz	z	danych	otrzymanych	od	respon-
dentów.	Nie	mnie	jednak,	zdaniem	Goodmana	i	wsp.	
wyliczenie	BMI	na	podstawie	danych	uzyskanych	od	

nastolatków	pozwala	zidentyfikować	96%	młodzieży	
z	otyłością	[6].
	 W	 ocenie	 wskaźnika	 BMI	 wykorzystano	 siatki	
centylowe	 dla	 chłopców	 i	 dziewcząt	 krakowskich	
w	odpowiednich	grupach	wieku	[7].	
	 Analiza	statystyczna	różnic	pomiędzy	odpowie-
dziami	w	wyselekcjonowanych	grupach	została	prze-
prowadzona	 przy	 użyciu	 testu	χ2,	 z	 zastosowaniem	
oprogramowania	 Statistica	 Data	 Miner	 8.0	 firmy	
StatSoft.	

Wyniki

	 Charakterystykę	 rozkładu	 wartości	 wskaźnika	
BMI	 przedstawiono	 w	 tab.	 I.	 Nadmiary	 masy	 ciała	
(BMI>90c)	częściej	obserwowano	w	grupie	chłopców	
(21%	uczniów	z	gimnazjum	i	17%	ze	szkół	ponadgim-
nazjalnych)	niż	dziewcząt	(	9%	w	każdej	z	podgrup).	
Natomiast	niedobór	masy	ciała	(BMI<10c)	częściej	
obserwowano	 wśród	 dziewcząt,	 głównie	 u	uczennic	
ze	szkół	ponadgimnazjalnych	(11,8%).

Tabela I. Średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe, rozkład centylowy 
wskaźnika BMI badanej populacji
Table I. Mean, standard deviation, percentile value of examined population’s 
BMI

BMI

Grupa I – Chłopcy /boys Grupa II – Dziewczęta /girls

Gimnazjum
/junior high

A

Szkoły ponad-
gimnazjalne
/senior high

B

Gimnazjum
/junior high

A

Szkoły ponad-
gimnazjalne
/senior high

B

X±SD 20.5 ± 
3.73

22.0 5± 
3.16

19.39 ± 
2.71

20.3 ± 2.6

Niedobór masy 
ciała
/undeweight 
[%]

3.6 4.6 5.6 11.8

Nadmiar masy 
ciała
/overweight 
[%]

21.2 17.6 9.2 9.2

	 Ponad	 60%	 chłopców	 z	 obu	 podgrup	 uważało	
wartość	własnej	masy	ciała	za	prawidłową.	Podobną	
opinię	wyraziło	56%	dziewcząt	z	podgrupy	A	i	48.1%	
z	podgrupy	B.	Aż	35%	dziewcząt	w	każdej	z	podgrup	
nie	 akceptowało	 własnego	 wyglądu,	 uważając	 ze	
są	 zbyt	 grube.	 Podobną	 opinię	 deklarowało	 22.2%	
chłopców	 z	 gimnazjum	 i	 14.7%	 chłopców	 ze	 szkół	
ponadgimnazjalnych.	 Blisko	 60%	 dziewcząt	 z	 obu	
grup	uważało,	że	ich	koleżanki	reprezentują	bardziej	
atrakcyjny	 (zgrabniejszy/szczuplejszy)	 wygląd.	
Omawiane	zmienne	wykazały	obecność	znamiennie	
statystycznych	różnic	względem	płci	(tab.	II).	
	 Ponad	65%	chłopców	i	ponad	75%	dziewcząt	z	obu	
typów	szkół	uważało	szczupłą	sylwetkę	za	znaczący	
atut	w	dzisiejszych	czasach.
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	 Działania	na	rzecz	utrzymania	zgrabnej	sylwetki	
o	charakterze	 intensywnych	 ćwiczeń	 deklarowało	
28,9%	dziewcząt	z	gimnazjum	i	21,7%	dziewcząt	ze	
szkół	ponadgimnazjalnych	oraz	1/3	badanych	chłop-
ców	z	obu	typów	szkół	(NS).	Diety	odchudzające	nie	
cieszyły	 się	 zbyt	 dużą	 popularnością	 wśród	 badanej	
młodzieży	i	były	stosowane	przez	nielicznych.	Zazna-
czyć	jednak	należy,	że	blisko	1/3	ankietowanych	dziew-
cząt	przyznała,	iż	czasami	korzystała	z	tej	metody.	
	 Blisko	1/3	ankietowanych	dziewcząt	z	obu	pod-
grup	oraz	¼	chłopców	ze	szkół	ponadgimnazjalnych	

wyrażała	częste	odczuwanie	zmęczenia	(różnica	czę-
stości	odpowiedzi	względem	płci	istotna	(p<0.001).
	 Brak	 wiary	 w	 siebie	 i	 niski	 poziom	 samooceny	
deklarowało	20%	chłopców	w	każdej	z	podgrup	oraz	
29.3%	 dziewcząt	 z	 gimnazjum	 i	 40.4%	 dziewcząt	
ze	 szkół	 ponadgimnazjalnych.	 1/3	 ankietowanych	
wyrażała	odczuwanie	trudności	w	koncentracji	uwagi	
i	w	nauce.	Różnice	w	częstości	odpowiedzi	były	istotne	
pomiędzy	analizowanymi	grupami	(tab.	III).	
	 Przeprowadzono	analizę	porównawczą	omawia-
nych	 powyżej	 parametrów	 (z	 zakresu	 samooceny	

Tabela II. Samoocena masy ciała, satysfakcja z własnego wyglądu, ocena sylwetki rówieśników przez uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Table II. Self-assessment of body mass and general appearance, as well as assessment of general appearance of peers among junior and senior high school 
students

Grupa I – Chłopcy/ boys Grupa II – Dziewczęta/ girls
p – względem płci

/acc. to genderGimnazjum
/junior high A [%]

Szkoły ponadgimnazjalne 
/senior high B [%]

Gimnazjum
/junior high A[%]

Szkoły ponadgimnazjalne 
/senior high B [%]

Czy Twoja masa ciała jest prawidłowa? /Is your body mass correct?

Tak /yes 64.29 61.92 56.43 48.06
P=0.006

Nie /no 34.82 38.08 43.57 51.94

p – względem wieku/acc. to age NS NS

Nie akceptujesz swego wyglądu ponieważ jesteś za gruba/gruby? /You do not accept your appearance because you are too fat?

Tak /yes 22.22 14.71 35 35.99
P<0.001

Nie /no 77.78 85.29 65 64.01

p – względem wieku/acc. to age NS NS

Wolisz nosić luźne ubrania które maskują niedoskonałości figury? /Do you prefer wearing loose clothes masking your imperfect figure?

Tak /yes 40.78 21.03 47.52 38.14
P<0.05

Nie /no 59.22 78.97 52.48 61.86

p – względem wieku/acc. to age <0.05 NS

Uważasz, że Twoje koleżanki/koledzy są zgrabniejsze/si od Ciebie? /Do you consider your friends more shapely than you?

Tak /yes 38.32 28.81 57.86 63.9
P<0.05

Nie /no 61.68 71.19 42.14 36.1

p – względem wieku/acc. to age NS NS

Tabela III. Symptomy problemów sfery psychologicznej wśród uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Table III. Symptoms of potential psychological problems among junior and senior high school students

Grupa I – Chłopcy/ boys Grupa II – Dziewczęta/ girls
p – względem płci

/acc. to genderGimnazjum
/Junior high  A [%]

Szkoły ponad gimnazjalne
/Senior high B [%]

Gimnazjum
/Junior high  A [%]

Szkoły ponad gimnazjalne
/Senior high B [%]

Często czujesz się zmęczony/na? /Do you often feel tired?

Tak /yes 18.75 26.05 27.34 31.85

P<0.001Nie /no 33.04 33.19 22.30 13.06

Czasami /sometimes 48.11 40.76 50.36 55.10

p – względem wieku/acc. to age NS NS

Czy masz zmniejszoną koncentrację uwagi i trudności w nauce? /Is your concentration low and you have learning problems?

Tak /yes 26.61 29.71 32.37 35.99
NS

Nie /no 73.39 70.29 67.63 64.01

p – względem wieku/acc. to age NS NS

Masz problemy z zasypianiem i spaniem? /Do you have sleeping problems?

Tak /yes 13.64 8.02 14.29 12.42

P<0.01Nie /no 55.45 72.57 59.29 53.18

Czasami /sometimes 30.91 19.41 26.43 34.39

p – względem wieku/acc. to age P<0.05 NS

Czy nie wierzysz w siebie i masz niską samoocenę? /Is your self-assessment low?

Tak /yes 20 18.45 29.29 40.38
P<0.05

Nie /no 80 81.55 70.71 59.62

p – względem wieku/acc. to age NS P<0.05
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masy	 ciała	 oraz	 symptomów	 problemów	 natury	
psychologicznej)	 miedzy	 chłopcami	 i	 dziewczętami	
o	wartościach	BMI	wskazujących	na	niedobory	oraz	
chłopcami	 i	dziewczętami	o	nadmiarach	masy	ciała	
(niezależnie	od	wieku).
	 W	grupie	nastolatków	z	nadmiarami	masy	ciała	
dziewczęta	wyrażały	bardziej	krytyczną	opinię	aniżeli	

chłopcy	na	temat	satysfakcji	z	własnego	wyglądu.	Tyl-
ko	11,9%	dziewcząt	i	aż	39,7%	chłopców	z	BMI>90c	
uważało	 własną	 masę	 ciała	 za	 prawidłową.	 64%	
dziewcząt	z	nadmiarami	masy	ciała	uważało	że	są	zbyt	
grube	oraz	76%	z	nich	wolało	nosić	luźne	ubrania	dla	
maskowania	niedoskonałości	własnej	figury	(tab.	IV).	
Omawiane	zmienne	nie	wykazały	obecności	znamien-
nie	statystycznych	różnic	względem	płci.

Tabela IV. Samoocena masy ciała, satysfakcja z własnego wyglądu, ocena sylwetki rówieśników wśród uczniów z niedoborami i nadmiarami masy ciała
Table IV. Self-assessment of body mass and general appearance, as well as assessment of general appearance of peers among students with low and high BMI values

Grupa I – Chłopcy/ boys Grupa II – Dziewczęta/ girls

p – względem płci
/acc. to gender

Niedobór masy ciała
/underweight
(BMI<10c)

N=15

Nadmiar masy ciała
/overweight
(BMI >90c)

N=68

Niedobór masy ciała
/underweight
(BMI<10c)

N=45

Nadmiar masy ciała
/overweight
(BMI >90c)

N=42

Czy Twoja masa ciała jest prawidłowa? /Is your body mass correct?

Tak/ yes 6 (40%) 27 (39.71%) 23 (51.11%) 5 (11.9%)
NS

Nie/ no 9 (60%) 41 (60.29%) 21 (46.67%) 37 (88.1%)

p – względem wartości BMI NS P<0.01

Nie akceptujesz swego wyglądu ponieważ jesteś za gruba/gruby?/You do not accept your appearance because you are too fat? 

Tak/ yes 1 (6.67%) 26 (38,.4) 3 (6.67%) 27 (64.29%)
NS

Nie/ no 14 (93.33%) 42 (61.76%) 42 (93.33%) 15 (35.71%)

p – względem wartości BMI P<0.05 P<0.001

Wolisz nosić luźne ubrania które maskują niedoskonałości figury?/Do you prefer wearing loose clothes masking your imperfect figure?

Tak/ yes 2 (13.33%) 26 (38.24) 10 (22.22%) 32 (76.19%)
NS

Nie/ no 12 (80%) 36 (52.94%) 35 (77.78%) 10 (23.81%)

p – względem wartości BMI NS P<0.001

Uważasz, że Twoje koleżanki/ koledzy są zgrabniejsze/si od Ciebie?/Do you consider your friends more shapely than you?

Tak/ yes 3 (20%) 42 (61.76%) 12 (26.67%) 37 (88.1%)
NS

Nie/ no 12 (80%) 26 (38.24) 33 (73.33%) 5 (11.9%)

p – względem wartości BMI P<0.01 P<0.001

N – liczba osób

Tabela V. Symptomy problemów sfery psychologicznej wśród uczniów z niedoborem i nadmiarem masy ciała
Table V. Symptoms of potential psychological problems among students with low and high BMI values

Grupa I – Chłopcy/ boys Grupa II – Dziewczęta/ girls

p – względem płci
/acc. to gender

Niedobór masy ciała
/underweight
(BMI<10c)

N=15

Nadmiar masy ciała
/overweight
(BMI >90c) 

N=68

Niedobór masy ciała
/underweight
(BMI<10c)

N=45

Nadmiar masy ciała
/overweight
(BMI >90c)

N=42

Często czujesz się zmęczony/na? /Do you often feel tired?

Tak /yes 1 (6.67%) 15 (22.06%) 13 (28.89%) 12 (28.57%)

NSNie /no 4 (26.67%) 27 (39.71%) 8 (16.67%) 4 (9.52%)

Czasami /sometimes 10 (66.67%) 26 (38.24%) 24 (53.33%) 26 (61.9%)

p – względem wartości BMI NS NS

Czy masz zmniejszoną koncentrację uwagi i trudności w nauce? /Is your concentration low and you have learning problems?

Tak /yes 4 (26.67%) 21 (30.88%) 20 (44.44%) 18 (42.86%)
NS

Nie /no 11 (73.33) 47 (69.12%) 25 (55.56%) 24 (57.14%)

p – względem wartości BMI NS NS

Masz problemy z zasypianiem i spaniem? /Do you have sleeping problems?

Tak /yes 2 (13.33%) 8 (11.76%) 7 (15.56) 8 (19.05%)

NSNie /no 12 (80%) 47 (69.12%) 25 (55.56%) 21 (50%)

Czasami /sometimes 1 (6.67%) 12 (17.65%) 13 (28.89%) 13 (28.89%)

p – względem wartości BMI NS NS

Czy nie wierzysz w siebie i masz niską samoocenę? /Is your self-assessment low?

Tak /yes 3 (20%) 19 (27.94%) 14 (31.11%) 18 (42.86%)
NS

Nie /no 11 (73.33) 48 (70.59%) 31 (68.89%) 24 (57.14%)

p – względem wartości BMI NS NS
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	 Znaczna	część	badanej	młodzieży	(wykazującej	
zarówno	z	niedobory	jak	i	nadmiary	masy	ciała)	dekla-
rowała	częste	odczuwanie	zmęczenia	(28%	dziewcząt	
z	 niedoborami	 i	 nadmiarami	 masy	 ciała	 oraz	 22%	
chłopców	 z	 nadmiarami	 masy	 ciała),	 zmniejszoną	
koncentrację	uwagi	i	trudności	w	nauce	(ponad	40%	
dziewcząt	i	blisko	30%	chłopców	niezależnie	od	war-
tości	BMI)	oraz	brak	wiary	w	siebie	i	niską	samoocenę	
(42%	dziewcząt	i	27%	chłopców	z	BMI>90c	oraz	31%	
dziewcząt	i	20%	chłopców	z	BMI<10c).

Dyskusja

	 Nadmiary	 masy	 ciała	 o	 charakterze	 nadwagi	
i	otyłości	stanowią	szeroko	rozpowszechniony	problem	
zdrowotny	populacji	ludzi	dorosłych	współczesnego	
świata.	Problem	ten	dotyczy	również	populacji	dzieci	
i	młodzieży.	Z	raportu	Oblacińskiej	i	wsp.	[5]	wynika,	
że	nadwaga	i	otyłość	wśród	nastolatków	najbardziej	
jest	 rozpowszechniona	 w	 USA	 –	 45,9%,	 Kanadzie	
–	29,4%,	Australii	–	22,8%	i	Francji	–	22,7%.	W	Polsce	
nadmiary	masy	ciała	wykazano	u	13.3%	młodzieży.	
W	badaniach	Gajewskiej	i	wsp.	[1]	BMI>90c	stwier-
dzono	u	20%	dziewcząt	i	chłopców,	zaś	w	pracy	Kołoło	
i	wsp.	[2]	odpowiednio	u	5,4%	dziewcząt	i	5,9%	chłop-
ców.	W	naszej	pracy	nadmiary	masy	ciała	obserwowano	
u	19,4%	chłopców	i	9,2%	dziewcząt.	Pomimo,	że	odse-
tek	młodzieży	w	Polsce	z	rozpoznanymi	nadmiarami	
masy	ciała	nie	jest	niepokojąco	wysoki,	to	na	uwagę	
zasługuje	 fakt	 znacznego	 odsetka	 niezadowolonych	
nastolatków	z	wartości	swojej	masy	ciała	oraz	obrazu	
własnej	sylwetki.	W	naszych	badaniach	znamiennie	
statystycznie	częściej	dziewczęta	(1/3	badanych)	ani-
żeli	chłopcy	(20%)	wyrażały	brak	akceptacji	własnego	
wyglądu,	twierdząc	że	są	zbyt	grube	(tab.	II).	Blisko	
60%	 dziewcząt	 (niezależnie	 od	 wieku)	 uważało,	 że	
ich	koleżanki	reprezentują	bardziej	atrakcyjny	wygląd	
(tab.	II).	W	pracach	o	zbliżonej	tematyce	zadowolenie	
z	własnej	masy	ciała	średnio	deklarowała	½	badanych	
nastolatków,	zaś	1/3	(z	przewagą	dziewcząt)	uważała,	
że	jest	za	gruba	[1,2,8].	
	 Zdecydowana	 większość	 ankietowanych:	 65%	
chłopców	 i	 ponad	 75%	 dziewcząt	 reprezentujących	
gimnazjum	 i	 szkoły	 ponadgimnazjalne	 uważała	
szczupłą	 sylwetkę	 za	 znaczący	 atut	 w	 dzisiejszych	
czasach.	Taka	postawa	może	być	następstwem	szero-
ko	 lansowanej	we	współczesnym	świecie	modzie	na	
szczupłą	sylwetkę	kobiecą,	zaś	u	chłopców	modzie	na	
„dobrze	umięśnionych	mężczyzn”	[1,2,3,4,9].

	 Konsekwencją	przedstawionych	faktów	może	być	
podejmowanie	przez	znaczną	część	młodzieży	decyzji	
o	rozpoczęciu	działań	(odchudzanie,	wzrost	aktywno-
ści	fizycznej	mającej	na	celu	poprawę	umięśnienia	ciała,	
niekontrolowane	spożywanie	odżywek	lub	steroidów	
anabolicznych)	mających	na	celu	poprawę	własnego	
wyglądu	 [1,2,10].	 W	 badanej	 grupie	 wykonywanie	
intensywnych	ćwiczeń	deklarowało	28.9%	dziewcząt	
z	gimnazjum	i	21,7%	dziewcząt	ze	szkół	ponadgim-
nazjalnych	oraz	1/3	badanych	chłopców	z	obu	typów	
szkół	(NS).	Diety	odchudzające	były	stosowane	przez	
nielicznych,	chociaż	niepokój	budzi	fakt,	iż	blisko	1/3	
ankietowanych	 dziewcząt	 czasami	 korzystała	 z	 tej	
metody.	W	badaniach	Kołoło	[2]	decyzję	o	potrzebie	
odchudzania	wyraziło	47%	dziewcząt	i	24%	chłopców.	
Nieuzasadnione	nadmiarem	masy	ciała	odchudzanie	
się	w	okresie	pokwitania	należy	uznać	za	zachowanie	
ryzykowne	dla	zdrowia.	Osoby	odchudzające	się	mogą	
odczuwać	trudności	w	koncentracji	uwagi,	zaburzenia	
snu,	 stany	 depresyjne,	 obniżone	 poczucie	 własnej	
wartości.	 Wykazano,	 że	 istnieje	 związek	 pomiędzy	
odchudzaniem	 się	 a	 występowaniem	 zaburzeń	 od-
żywiania	 o	 charakterze	 anorexia	 nervosa,	 bulimia	
nervosa,	mogących	stanowić	w	zagrożenie	dla	zdrowia	
i	życia	[2].
	 W	badanej	populacji	częste	odczuwanie	zmęcze-
nia	deklarowała	1/3	ankietowanych	dziewcząt	z	obu	
podgrup	oraz	¼	chłopców	ze	szkół	ponadgimnazjal-
nych;	 odczuwanie	 trudności	 w	 koncentracji	 uwagi	
i	w	nauce	1/3	ankietowanych,	zaś	brak	wiary	w	siebie	
i	niski	poziom	samooceny	deklarowało	40,4%	dziew-
cząt	ze	szkół	ponadgimnazjalnych,	29,3%	dziewcząt	
z	gimnazjum	 oraz	 20%	 chłopców	 w	 każdej	 z	 pod-
grup.
	 Należy	zaznaczyć,	iż	symptomy	problemów	natu-
ry	psychologicznej	były	odczuwane	w	porównywalnym	
stopniu	przez	młodzież	wykazującą	zarówno	niedo-
bory	jak	i	nadmiary	masy	ciała	(tab.	V).	
	 Prezentowany	 obraz	 młodzieży	 krakowskiej	
stanowi	podstawę	do	podjęcia	szerszych	badań	diag-
nozujących	 podłoże	 odczuwanego	 przez	 badanych	
dyskomfortu	emocjonalnego.	
	 Podsumowanie.	Obserwowany	w	znacznej	części	
badanej	populacji	brak	akceptacji	własnego	wyglądu,	
niski	poziom	samooceny	oraz	brak	wiary	w	siebie	może	
skłaniać	młodzież	do	podejmowania	ryzykownych	dla	
zdrowia	zachowań,	w	celu	rozwiązania	dręczących	ich	
problemów,	a	w	konsekwencji	również	może	stanowić	
podłoże	 do	 rozwoju	 zaburzeń	 natury	 psychologicz-
nej.
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