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Introduction. The number of young people spending their free time 
passively (choosing sedentary activities over sports) has been increasing. 
It is reflected in numerous problems in their health condition.

Aim. To analyze the quality structure of organized and unorganized forms 
of physical activity in leisure time among junior high school students 
and sports they chose, and to identify selected individual and socio-
environmental variables which influence those types of behavior.

Material & Method. A group of 1067 junior high school students (562 
girls and 505 boys) from five voivodeships in Poland was selected for the 
study. The author’s questionnaire was used. The relationships between the 
undertaken forms of physical activity and the socio-demographic variables 
were analyzed using the χ2 test. 

Results. 50.4% of the students declared participation in organized forms 
of sports for all. More frequently (p<0.05) it was declared by boys (57.2%) 
than girls (44.3%), most often by students from the Łódź voivodeship 
(54.2%) and least frequently by those from Mazovia (34.6%). The most 
popular sports were football (34.4%), running (14.4%) and volleyball 
(10.7%). The choice of disciplines was significantly (p<0.05) associated 
with gender, school year, place of residence and voivodeship.  Unorganized 
forms of activity were undertaken by 53.9% of the subjects – more 
frequently (p<0.05) by boys (59.8%) than girls (48.6%). In most cases it 
was cycling (36.5%), football (16.7%) and swimming (10.6%). In that case, 
the choice of sports was also significantly (p<0.05) influenced by gender, 
school year, place of residence, voivodeship, and additionally by BMI.

Conclusions. It is essential to create diverse promotional strategies of 
sports for all for this social group. Attention should be paid to the factors 
determining the choice of various sports by junior high school students.
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leisure time, determinants

Wprowadzenie. Liczba młodych ludzi spędzających czas wolny w sposób 
bierny (odchodzących od sportu na rzecz zajęć sedenteryjnych) relatywnie 
zwiększa się. Skutkuje to licznymi stratami w ich kondycji zdrowotnej.

Cel badań.  Analiza struktury jakościowej zorganizowanych 
i niezorganizowanych form wolnoczasowej aktywności fizycznej młodzieży 
gimnazjalnej oraz wybieranych przez nich sportów wraz z identyfikacją 
wybranych zmiennych osobniczych i społeczno-środowiskowych, które 
wpływają na tego rodzaju zachowania.

Materiał i metoda. Badaniami objęto grupę 1.067 uczniów szkół 
gimnazjalnych (562 dziewcząt i 505 chłopców) z 5 województw Polski. 
Zastosowano autorską ankietę. Związki pomiędzy podejmowanymi formami 
aktywności fizycznej a zmiennymi charakteryzującymi strukturę społeczno-
demograficzną analizowano za pomocą testu χ2.

Wyniki. W zorganizowanych formach sportu dla wszystkich uczestniczyło 
50,4% uczniów. Częściej (p<0,05) deklarowali je chłopcy (57,2%) niż 
dziewczęta (44,3%), najczęściej – gimnazjaliści z województwa łódzkiego 
(54,2%), a najrzadziej – z mazowieckiego (34,6%). Najpopularniejsze 
sporty to piłka nożna (34,4%), biegi (14,4%), piłka siatkowa (10,7%). 
Wybór dyscyplin był istotnie (p<0,05) związany z płcią, klasą, miejscem 
zamieszkania i zamieszkiwanym województwem. Formy niezorganizowane 
podejmowało 53,9% – częściej (p<0,05) chłopcy (59,8%) niż dziewczęta 
(48,6%). Najczęściej była to jazda na rowerze (36,5%), piłka nożna 
(16,7%) i pływanie (10,6%). Także w tym przypadku stwierdzono istotną 
zależność (p<0,05) wyboru poszczególnych sportów od płci, klasy, miejsca 
zamieszkania, województwa, a dodatkowo od BMI.

Wnioski. Istnieje konieczność tworzenia zróżnicowanych strategii 
promocji sportu dla wszystkich w tej grupie społecznej. Należy zwrócić 
uwagę na determinanty podejmowania różnych sportów przez młodzież 
gimnazjalną.

Słowa kluczowe: młodzież gimnazjalna, aktywność fizyczna, sport, rekreacja, 
czas wolny, determinanty
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zajęć [17-20] oraz brak wsparcia młodzieży z nadwagą 
i otyłością przez nauczycieli wychowania fizycznego 
[21]. W tym trudnym okresie, szalenie istotne jest aby 
kreować aktywny styl życia, poprzez proponowanie 
atrakcyjnych form aktywności fizycznej (o charakte-
rze rekreacyjnym, sportowym bądź turystycznym), 
a tym samym chętniej podejmowanych. Tylko takie, 
mogą w sposób zasadniczy wspomóc zmianę zachowań 
wolnoczasowych dzieci i młodzieży. Tylko takie dają 
szansę rozwijania zainteresowań i budowania pozy-
tywnego obrazu własnej osoby [22]. 

Cel badań 

 Analiza struktury jakościowej zorganizowanych 
i niezorganizowanych form wolnoczasowej aktyw-
ności fizycznej młodzieży gimnazjalnej z wybranych 
województw Polski oraz uprawianych przez nich 
sportów wraz z identyfikacją zmiennych osobniczych 
i społeczno-środowiskowych, które wpływają na tego 
rodzaju zachowania.

Materiał i metody

 Badaniami objęto losowo-celową grupę 1 067 
uczniów szkół gimnazjalnych (z I kl. – 435; z II kl. 
– 290; z III kl. – 342) z wybranych województw Polski 
(kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, 
wielkopolskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego). 
Operatem losowania były zbiory Banku Danych Lo-
kalnych GUS [23], według których liczba uczniów 
w polskich gimnazjach dla dzieci i młodzieży (z wy-
łączeniem szkół specjalnych i dla dorosłych) wyno-
siła w roku szkolnym 2012/2013 ponad 1,1 miliona 
(1 133 709). O wyborze obszaru badań zadecydowało 
zróżnicowanie społeczno-kulturowe uczniów, niższa 
kapitałochłonność oraz większa dostępność i akcep-
tacja dyrekcji placówki szkolnej na dokonanie tego 
rodzaju eksploracji. Badania prowadzono po zakoń-
czeniu letniego sezonu, tj. we wrześniu i w pierwszej 
połowie października 2013 roku. 
 W celu wyłonienia grupy badanej zastosowano 
dwustopniowy system losowania. Pierwszy stopień 
polegał na wylosowaniu szkoły gimnazjalnej spośród 
wszystkich znajdujących się w badanym obszarze, 
z uwzględnieniem dwóch warstw przestrzennych: 
miasto, wieś. Następnie, w danej szkole, celowo wy-
bierano po jednej klasie z danego poziomu (pierwsza, 
druga, trzecia), gdzie obejmowano badaniami wszyst-
kich uczniów obecnych danego dnia na lekcji geografii 
w tej klasie. 
 Badanie miało charakter ankietowy. Wywiad bez-
pośredni (standaryzowany) przeprowadzili przeszkoleni 
i nadzorowani ankieterzy, według ustalonego planu. Au-
torska ankieta (zmodyfikowana po pilotażu) zawierała 
pytania dotyczące uczestnictwa w sporcie dla wszystkich 
(poza obligatoryjnymi zajęciami wychowania fizycznego) 

Wprowadzenie 

 Niedostatek aktywności fizycznej jest jednym 
z ważniejszych problemów zdrowotnych współczes-
nego społeczeństwa. Przy czym, jest on szczególnie 
istotny w okresie dojrzewania i dorastania [1, 2]. 
Według badań [3] aż 57% dzieci i młodzieży nie jest 
aktywna fizycznie, bądź wykonuje zbyt małą dawkę 
ruchu. Niesie to niestety ogromne konsekwencje 
w postaci zwiększonego ryzyka rozwoju różnych 
chorób, m.in. miażdżycy [4], komplikacji sercowo-na-
czyniowych, cukrzycy typu 2, problemów ze zdrowiem 
psychicznym [5], a w tym depresji, lęków i obniżonego 
poczucia własnej wartości [6]. Sportowa bezczynność 
może zwiększać ryzyko spożycia alkoholu i palenia 
środków tytoniowych, a udział w zorganizowanych 
zajęciach sportowych (w przeciwieństwie do niezor-
ganizowanych i konkurencyjnych sportów) może 
zmniejszyć zażywanie narkotyków [7]. Siedzący tryb 
życia młodzieży sprzyja nadwadze i otyłości [8-10]. 
Jak wynika z raportu UNICEF [11], młodzi Polacy 
w wieku 11, 13 i 15 lat na tle młodzieży z krajów 
rozwiniętych gospodarczo zajmują wysoką lokatę 
pod względem wyższego wskaźnika BMI, a ich liczba 
w okresie 2001-2010 się podwoiła. Rozwój nowych 
technologii sytuację tę pogłębia [12]. 
 Naukowcy podkreślają, że nawet niewielka daw-
ka aktywności fizycznej może korzystnie wpływać 
na stan zdrowia dzieci i młodzieży – szczególnie tej 
znajdującej się w grupie wysokiego ryzyka [13]. Na 
przykład, może wzmacniać mięśnie i kości [13], czy 
też przeciwdziałać skracaniu się mięśni kulszowo-gole-
niowych [14]. Jest ona także najprostszym sposobem 
na zapobieganie nadwagi i zwalczania otyłości. Co 
więcej, aktywność fizyczna kształtuje wśród młodzie-
ży zdyscyplinowanie, pewność siebie, umiejętność 
dokonywania wyborów, konsekwencję w działaniu, 
chęć osiągnięcia sukcesu i zdolności radzenia sobie 
z trudnościami, także ułatwia samorealizację [2]. 
Należy jednak pamiętać, że prawidłowy rozwój orga-
nizmu wymaga codziennej aktywności fizycznej na 
umiarkowanym bądź intensywnym poziomie, przez 
60 minut lub dłużej, w formach odpowiednich roz-
wojowo (przyjemnych, zróżnicowanych) [13, 15]. 
A to nie jest łatwe. Okres dojrzewania jest jednym 
z trudniejszych etapów rozwoju człowieka – niesie ze 
sobą m.in. zmienność nastrojów, drażliwość, nadpo-
budliwość lub lenistwo. Szkolne zajęcia wychowania 
fizycznego nie koniecznie spełniają oczekiwania doj-
rzewającej młodzieży. I choć MEN [16] informuje, że 
uczniowie gimnazjum – w ramach lekcji z wychowania 
fizycznego – mogą korzystać z zajęć do wyboru: spor-
towych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych, 
aktywnej turystyki – to zajęcia te nie zawsze cieszą 
się popularnością. Potwierdza to rosnąca liczba dłu-
goterminowych zwolnień lekarskich z tego rodzaju 
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w ciągu ostatniego roku. Za sport dla wszystkich uznano 
„wszelkie formy aktywności fizycznej, które poprzez 
uczestnictwo spontaniczne lub zorganizowane stawiają 
sobie za cel wypracowanie lub poprawienie kondycji 
fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych 
oraz osiąganie wyników sportowych na wszelkich pozio-
mach” [24]. Przy czym, pytano o to czy respondenci po-
dejmowali zorganizowane lub niezorganizowane formy 
aktywności fizycznej (w ciągu roku szkolnego). Poprzez 
formy zorganizowane rozumiano prowadzone przez 
specjalistów zajęcia pozaszkolne (w różnych klubach, 
organizacjach, stowarzyszeniach sportowych, rekrea-
cyjnych bądź turystycznych) oraz zajęcia pozalekcyjne 
(w szkołach). Poprzez formy niezorganizowane rozu-
miano podejmowanie różnych form aktywności fizycznej 
indywidualne (spontaniczne). W przypadku form zorga-
nizowanych analizie poddano uczniów uczestniczących 
w treningach 2-3 razy w tygodniu, a w przypadku form 
niezorganizowanych – deklarujących aktywność fizyczną 
co najmniej raz w tygodniu. 
 Oprócz informacji dotyczących uczestnictwa 
w sporcie dla wszystkich, ankieterzy zbierali dane 
dotyczące płci, roku urodzenia, miejsca zamieszkania 
(miasto, wieś) oraz wysokości i masy ciała responden-
tów. Liczebności gimnazjalistów w poszczególnych 
kategoriach przedstawiono w tabeli I. 
 Związki pomiędzy uczestnictwem w sporcie dla 
wszystkich (w formie zorganizowanej i niezorgani-
zowanej) a zmiennymi charakteryzującymi strukturę 
socjo-demograficzną gimnazjalistów (płeć, klasa, 
miejsce zamieszkania, województwo, BMI) ustalono 
za pomocą testu χ2. W ocenie istotności efektów przy-
jęto poziom istotności p=0,05. Analizy wykonano 
przy wykorzystaniu pakietu statystycznego IBM SPSS 
Statistics w wersji 21. 

Wyniki

 W zorganizowanych formach sportu dla wszyst-
kich uczestniczyło 50,4% wszystkich badanych 
uczniów (w tym 57,2% uczniów i 44,3% uczennic). 
Przy czym, stwierdzono statystycznie istotne róż-
nice w tym względzie zależne od płci (χ2=17,766; 
df=1; p=0,000) i zamieszkiwanego województwa 
(χ2=18,262; df=4; p=0,001). A mianowicie, częś-
ciej (p<0,05) deklarowali je chłopcy (57,2%) niż 
dziewczęta (44,3%), najczęściej – gimnazjaliści 
z województwa łódzkiego (54,2%), a najrzadziej 
– z mazowieckiego (34,6%; tabela II). 
 Jeżeli chodzi o formy niezorganizowane, to 
deklarowało je 53,9% gimnazjalistów. Podobnie jak 
poprzednio, chłopcy (59,8%) częściej podejmowali 
indywidualne, spontaniczne formy aktywności fizycz-
nej w czasie wolnym (χ2=13,489; df=1; p=0,000) niż 
dziewczęta (48,6%). 

 W tabeli III przedstawiono najpopularniejsze 
sporty podejmowane w ramach zorganizowanych form. 
Należą do nich piłka nożna – deklarowana przez 34,4% 
gimnazjalistów, biegi – przez 14,4%, piłka siatkowa 
– przez 10,7%, piłka koszykowa – przez 4,5%, pływanie 
– przez 4,2%, taniec – przez 3,6%, sztuki i sporty walki 
– przez 3,6%. Inne sporty (w tym, lekkoatletyka) upra-
wia 17,2% uczniów. Płeć istotnie różni (χ2=123,241; 
df=8; p=0,000) wybór tych sportów. Dziewczęta chęt-
niej uprawiają biegi (67,4%), piłkę siatkową (81,7%) 

Tabela I. Charakterystyka badanej młodzieży gimnazjalnej z wybranych 
województw Polski (n=1 067)
Table I. Characteristics of studied group of junior high school students from 
selected voivodeships in Poland (n=1.067)

Zmienne
Chłopcy Dziewczęta Ogółem

n % n % n %

Klasa
I
II
III

226
130
149

44,8
25,7
29,5

209
160
193

37,2
28,5
34,3

435
290
342

40,8
27,2
32,1

Miejsce zamieszkania
miasto
wieś

279
226

55,2
44,8

280
282

49,8
50,2

559
508

52,4
47,6

Województwo
kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
łódzkie
mazowieckie

355
49
31
38
32

70,3
9,7
6,1
7,5
6,3

369
71
28
45
49

65,7
12,6
5,0
8,0
8,7

724
120
59
83
81

67,9
11,2
5,5
7,8
7,6

BMI
niedowaga
norma
nadwaga/otyłość

151
283
35

32,2
60,3
7,5

183
310

9

36,5
61,8
1,8

334
593
44

34,4
61,1
4,5

Tabela II. Liczba i odsetki badanych gimnazjalistów podejmujących zorganizo-
wane i niezorganizowane formy aktywności fizycznej
Table II. Numbers and percentages of studied junior high school students 
participating in organized and unorganized forms of physical activity

Zmienne

Formy aktywności fizycznej

zorganizowane 
(2-3 razy/tydz.)

niezorganizowane 
(≥1 raz/tydz.)

n % n %

Płeć
chłopcy (n=505)
dziewczęta (n=562)

289
249

57,2 a

44,3
302
273

59,8 a

48,6

Klasa
I (n=435)
II (n=290)
III (n=342)

222
135
181

51,0
46,6
52,9

247
154
174

56,8
53,1
50,9

Miejsce zamieszkania
miasto (n=559)
wieś (n=508)

280
258

50,1
50,8

295
280

52,8
55,1

Województwo
kujawsko-pomorskie (n=724)
warmińsko-mazurskie (n=120)
wielkopolskie (n=59)
łódzkie (n=83)
mazowieckie (n=81)

391
50
24
45
28

54,0
41,7
40,7
54,2 b

34,6

390
75
29
36
45

53,9
62,5
49,2
43,4
55,6

BMI
niedowaga (n=334)
norma (n=593)
nadwaga/otyłość (n=44)

179
301
17

53,6
50,8
38,6

191
319
21

57,2
53,8
47,7

Istotnie różne (p<0,05) – a chłopcy vs. dziewczęta; b województwo łódzkie vs. 
mazowieckie
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i taniec (91,7%), chłopcy zaś piłkę nożną (74,1%) 
oraz sztuki i sporty walki (75,0%). Podobnie istotny 
związek (χ2=28,862; df=16; p=0,025) ma poziom 
edukacji. To znaczy, gimnazjaliści pierwszych klas 
chętniej uprawiają piłkę nożną (48,7%), biegi (44,2%) 
i pływanie (42,9%), a klas trzecich – taniec (54,2%), 
piłkę koszykową (50,0%), siatkową (40,8%), inne 
sporty (37,7%) oraz sztuki i sporty walki (37,5%). 
Nie bez znaczenia (χ2=35,119; df=8; p=0,000) jest 
miejsce zamieszkania. Mieszkający w miastach częś-
ciej bowiem biegają (55,8%), grają w piłkę koszykową 
(76,7%), pływają (67,9%), tańczą (79,2%) i trenują 
sztuki i sporty walki (70,8%). Mieszkający we wsiach 
częściej natomiast grają w piłkę nożną (58,8%) i siatko-
wą (52,1%). Wybór dyscyplin sportowych warunkuje 
także województwo (χ2=123,356; df=32; p=0,000). 
Najbardziej aktywni są gimnazjaliści z województwa 
kujawsko-pomorskiego. W piłkę nożną gra aż 81,1% 
mieszkańców tego regionu, w siatkową – 67,6%, koszy-
kową – 43,3%, biega – 65,3%, pływa – 50,0%, tańczy 
– 70,8%, a sztuki i sporty walki trenuje – 66,7%. Nie-
poprawnie jest w województwie wielkopolskim. Żaden 
z badanych gimnazjalistów nie gra w piłkę siatkową 
i koszykową, nikt także nie tańczy w zorganizowanych 
klubach. Pływanie, sztuki i sporty walki deklaruje tylko 
odpowiednio 3,6 i 4,2%, a inne sporty – tylko 0,9%. 
Nie stwierdzono związku podejmowanych sportów 
w ramach zajęć zorganizowanych z BMI gimnazjali-
stów (χ2=14,408; df=16; p=0,568).

 W tabeli IV przedstawiono najpopularniejsze 
sporty podejmowane w ramach niezorganizowanych 
zajęć. Należały do nich jazda na rowerze (36,5%), 
piłka nożna (16,7%) i pływanie (10,6%). Także 
w tym przypadku stwierdzono istotną zależność od 
analizowanych zmiennych socjo-demograficznych. 
Wykazano bowiem związek z płcią gimnazjalistów 
(chi2=158,180; df=8; p=0,000), miejscem zamiesz-
kania (χ2=24,494; df=8; p=0,002), województwem 
(χ2=93,214; df=32; p=0,000) i BMI (χ2=29,988; 
df=16; p=0,018). I tak, aerobik i formy podobne to 
zdecydowanie domena dziewcząt (100%). Ponadto 
dziewczęta częściej biegają (67,9%), tańczą (94,7%), 
pływają (63,0%) i grają w piłkę siatkową (83,3%). 
Chłopcy częściej zaś grają w piłkę nożną (79,4%). 
Mieszkający w mieście częściej biegają (67,9%), pły-
wają (60,2%), uprawiają aerobik i podobne (71,0%) 
oraz inne sporty (63,2%). We wsiach uczniowie 
częściej grają w piłkę nożną (56,5%) oraz jeżdżą na 
rowerze (52,0%). Podobnie jak w przypadku form 
zorganizowanych, tak i tu najbardziej aktywni są 
gimnazjaliści z województwa kujawsko-pomorskiego. 
Aerobik i podobne uprawia 74,2% uczniów z tego 
terenu, w piłkę nożną gra 72,9%, na rowerze jeździ 
68,4% i taki sam odsetek tańczy, biega 64,3%, inne 
sporty uprawia 62,1%, pływa i gra w piłkę siatkową 
odpowiedni 57,4% i 46,7%. W przeciwieństwie do 
nich gimnazjaliści z województwa wielkopolskiego 
i łódzkiego są najmniej aktywni. Na rowerze jeździ 

Tabela III. Zorganizowane formy aktywności fizycznej podejmowane przez badanych gimnazjalistów w zależności od ich cech osobniczych i społeczno-środowi-
skowych
Table III. Organized forms of physical activity undertaken by students depending on their individual and socio-demographic characteristics

Zmienne

Zorganizowane formy aktywności fizycznej

piłka nożna biegi piłka siatkowa
piłka

koszykowa
pływanie taniec

sztuki 
i sporty walki

inne

n % n % n % n % n % n % n % n %

Płeć a

chłopcy
dziewczęta

169
59

74,1
25,9

31
64

32,6
67,4

13
58

18,3
81,7

14
16

46,7
53,3

14
14

50,0
50,0

2
22

8,3
91,7

18
6

75,0
25,0

62
52

54,4
45,6

Klasa b

I
II
III

111
59
58

48,7
25,9
25,4

42
22
31

44,2
23,2
32,6

19
23
29

26,8
32,4
40,8

8
7

15

26,7
23,3
50,0

12
5

11

42,9
17,9
39,3

4
7

13

16,7
29,2
54,2

7
8
9

29,2
33,3
37,5

40
31
43

35,1
27,2
37,7

Miejsce zamieszkania c

miasto
wieś

94
134

41,2
58,8

53
42

55,8
44,2

34
37

47,9
52,1

23
7

76,7
23,3

19
9

67,9
32,1

19
5

79,2
20,8

17
7

70,8
29,2

68
46

59,6
40,4

Województwo d

kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
łódzkie
mazowieckie

185
7

14
14
8

81,1
3,1
6,1
6,1
3,5

62
1

11
15
6

65,3
1,1

11,6
15,8
6,3

48
14
–
1
8

67,6
19,7

–
1,4

11,3

13
6
–
8
3

43,3
20,0

–
26,7
10,0

14
6
1
5
2

50,0
21,4
3,6

17,9
7,1

17
2
–
2
3

70,8
8,3
–

8,3
12,5

16
2
1
2
3

66,7*
8,3
4,2

8,3**
12,5

83
16
1
4

10

72,8
14,0
0,9
3,5
8,8

BMI ***
niedowaga
norma
nadwaga/ otyłość

83
117

9

36,7
32,4
36,0

35
52
2

39,3
58,4
2,2

24
41
–

36,9
63,1

–

12
16
1

41,4
55,2
3,4

5
21
1

18,5
77,8
3,7

6
13
–

31,6
68,4

–

7
14
2

30,4
60,9
8,7

38
65
7

34,5
59,1
6,4

Ogółem 228 34,4 95 14,4 71 10,7 30 4,5 28 4,2 24 3,6 24 3,6 114 17,2

*Popularne boks i teakwondo; **Popularne karate tradycyjne; ***Odpowiedzi nie sumują się do 100% z powodu braków odpowiedzi dotyczącej masy ciała; 
Istotnie różne (p<0,05) w zależności od – a płci; b klasy, c miejsca zamieszkania; d województwa



452 Probl Hig Epidemiol  2015, 96(2): 448-457

Tabela IV. Niezorganizowane formy aktywności fizycznej podejmowane przez badanych gimnazjalistów w zależności od ich cech osobniczych i społeczno-środo-
wiskowych
Table IV. Unorganized forms of physical activity undertaken by students depending on their individual and socio-demographic characteristics

Zmienne

Niezorganizowane formy aktywności fizycznej

piłka nożna biegi
jazda 

na rowerze
piłka siatkowa pływanie taniec

aerobik i for-
my podobne*

inne**

n % n % n % n % n % n % n % n %

Płeć a

chłopcy
dziewczęta

135
35

79,4
20,6

9
19

32,1
67,9

179
194

48,0
52,0

5
25

16,7
83,3

40
68

37,0
63,0

3
54

5,3
94,7

–
31

–
100,0

45
42

51,7
48,3

Klasa
I
II
III

81
50
39

47,6
29,4
22,9

10
9
9

35,7
32,1
32,1

152
101
120

40,8
27,1
32,2

12
5

13

40,0
27,4
32,6

42
26
40

38,9
24,1
37,0

24
15
18

42,1
26,3
31,6

8
12
11

25,8
38,7
35,5

32
25
30

36,8
28,7
34,5

Miejsce zamieszkania b

miasto
wieś

74
96

43,5
56,5

19
9

67,9
32,1

179
194

48,0
52,0

17
13

56,7
43,3

65
43

60,2
39,8

30
27

52,6
47,4

22
9

71,0
29,0

55
32

63,2
36,8

Województwo c

kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
łódzkie
mazowieckie

124
18
12
9
7

72,9
10,6
7,1
5,3
4,1

18
6
1
1
2

64,3
21,4
3,6
3,6
7,1

255
34
23
28
33

68,4
9,1
6,2
7,5
8,8

14
9
–
1
6

46,7
30,0

–
3,3

20,0

62
20
4
7

15

57,4
18,5
3,7
6,5

13,9

39
8
1
4
5

68,4
14,0
1,8
7,0
8,8

23
1
6
–
1

74,2
3,2

19,4
–

3,2

54
11
8
9
5

62,1
12,6
9,2

10,3
5,7

BMI ***, d

niedowaga
norma
nadwaga/otyłość

68
82
10

42,5
51,3
6,3

10
17
–

37,0
63,0

–

126
198
17

37,0
58,1
5,0

11
15
1

40,7
55,6
3,7

25
70
5

25,0
70,0
5,0

19
31
–

38,0
62,0

–

4
24
–

14,3
85,7

–

21
59
2

25,6
72,0
2,4

Ogółem 170 16,7 28 2,7 373 36,5 30 2,9 108 10,6 57 5,6 31 3,0 87 8,5

*Do podobnych form zaliczono fitness, gimnastykę i jogę; **Ćwiczenia siłowe, jazda na rolkach/deskorolce, piłka koszykowa, sztuki i sporty walki, jeździectwo, 
sporty zimowe, piłka ręczna, tenis, windsurfing, wędkarstwo, spacery; ***Odpowiedzi nie sumują się do 100% z powodu braków odpowiedzi dotyczącej masy 
ciała; Istotnie różne (p<0,05) w zależności od – a płci; b miejsca zamieszkania; c województwa; d Body Mass Index

tylko odpowiednio 6,2% i 7,5%, biega tylko po 3,6%. 
Nikt z województwa wielkopolskiego nie deklaruje 
gry w piłkę siatkową, a tańczy zaledwie 1,8%. W wo-
jewództwie łódzkim gra w piłkę siatkową tylko 3,3%, 
a aerobiku nie uprawia nikt. Wszystkie sporty w ra-
mach zajęć niezorganizowanych relatywnie częściej 
podejmują osoby z BMI w normie.

Dyskusja 

 Istnieje wiele zidentyfikowanych czynników 
kształtujących i różnicujących udział w sporcie dla 
wszystkich różnych środowisk społecznych [25-28], 
w tym także dzieci lub młodzieży [29-31]. Jednakże, 
obserwując współczesne tendencje w zagospodarowaniu 
czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej, na gruncie 
nauki wciąż trwa otwarta dyskusja dotycząca nie tylko 
determinant ich aktywności wolnoczasowej [35-37], 
ale także struktury jakościowej podejmowanych przez 
nich działań sportowych i rekreacyjnych [32]. Struk-
tura ta – w zależności od wieku poszczególnych kohort 
[33] – jest zróżnicowana i podlega ciągłym zmianom. 
 Dotychczas środowisko rodzinne – w tym, wy-
kształcenie matki, ojca, wykonywany przez nich 
zawód oraz ich aktywność fizyczna [34]; wielkość 
gospodarstwa domowego; dochody przypadające na 
członka rodziny [29] – uznawano za istotny czyn-
nik warunkujący uczestnictwo dzieci i młodzieży 

w sporcie dla wszystkich. W literaturze przedmiotu 
informacje na temat oddziaływania środowiska na tego 
rodzaju aktywność są podzielone [2, 35]. Przykładem 
są doniesienia Zadarko-Domaradzkiej i wsp. [36], 
z których jednoznacznie wynika, że młodzież nie po-
dejmuje aktywności rekreacyjnej w gronie rodzinnym. 
Można sądzić jak Sas-Nowosielski [37], że rodzice 
gimnazjalistów nie są obecnie przez nich postrzegani 
jako autorytety aktywnego spędzania czasu wolnego. 
Stąd, jak dowodzą wyniki badań własnych, młodzież 
częściej bierze udział w niezorganizowanych (podej-
mowanych spontanicznie) – 53,9% lub zorganizowa-
nych (przez kluby, organizacje sportowo-rekreacyjne) 
– 50,4% zajęciach wolnoczasowych. Bezsprzecznie 
– jak dowiedli Dmitruk i wsp. [35] – uczestnictwo 
młodzieży w niezorganizowanych formach aktywno-
ści fizycznej zależy od poziomu dochodów przypada-
jących na osobę w gospodarstwie domowym. Sporty 
zimowe oraz pływanie wybierane są przez osoby 
z rodzin o wyższych dochodach, natomiast jazda na 
rowerze i gra w piłkę nożną nie zależy od statusu eko-
nomicznego ich rodziny. Z kolei Lewandowska i wsp. 
[38] odnotowują większy udział dziewcząt i chłopców 
z rodzin o wyższym wykształceniu rodziców w odpłat-
nych zajęciach pozaszkolnych takich jak: pływanie, 
tenis, jazda konna, sporty walki, sporty siłowe. Tren-
dy społeczno-demograficzne przejawiające się m.in. 
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w większej liczbie osób posiadających wszechstronne 
wykształcenie na poziomie wyższym i średnim oraz 
zmianie modelu rodziny [12] – pozwalają przypusz-
czać, że takie zmienne jak wykształcenie rodzica/-ów, 
czy wielkość gospodarstwa domowego w coraz mniej-
szym stopniu będą warunkować aktywność sportową 
młodzieży gimnazjalnej.
 Inaczej wygląda to w odniesieniu do indywidual-
nych atrybutów jednostki. Płeć jest główną zmienną, 
warunkującą niższy poziom aktywności wolnoczasowej 
dziewcząt [1, 2, 34, 35, 37, 39-41], także w okresie 
ich zorganizowanego letniego wypoczynku [12]. 
W niniejszym badaniu potwierdzono, że zarówno 
w zorganizowanych jak i w niezorganizowanych 
formach sportu dla wszystkich rzadziej uczestniczą 
dziewczęta (44,3% i 48,6%). Należy sądzić, podobnie 
jak Grzegorczyk i wsp. [34], że powodem tego rodzaju 
zachowań dziewcząt jest okres ich pokwitania i wszelkie 
następstwa z tym związane. Dodatkowo wyniki badań 
własnych wykazały, że chłopcy chętniej biorą udział 
w indywidualnych, spontanicznych formach aktyw-
ności fizycznej w czasie wolnym (59,8%). Najczęściej 
(79,4%) jest to gra w piłkę nożną (analogicznie jak 
w zorganizowanych formach aktywności fizycznej 
– 74,1%). Podłożem tego stanu rzeczy może być pozy-
tywny wpływ tej gry na zadowolenie z życia młodzieży 
[42] – szczególnie chłopców. Ważną rolę w omawianym 
przypadku odgrywa czynnik psychologiczny. Chłopcy 
w wieku dojrzewania pragną zaimponować grupie 
rówieśników [34], przejawiając wzrost siły postawy, 
szczególnie emocjonalnej [37]. Dowodem tego jest ich 
wysoki udział w zorganizowanych formach aktywności 
fizycznej jakimi są sztuki i sporty walki (75,0%). Po-
nadto z doniesień Janeczek [40] wynika, że 16-letni 
chłopcy zdecydowanie częściej niż dziewczęta w tym 
wieku podejmują dodatkowe zajęcia sportowe w szkole 
lub poza nią. W wolnym czasie biorą udział w grach 
sportowych oraz jeżdżą na rowerze, na co wskazują inni 
badacze [32, 37]. Niepokojący jest całkowity brak po-
dejmowania ćwiczeń gimnastycznych przez chłopców. 
Tego rodzaju działanie prowadzi do niepożądanych 
efektów w kształtowaniu się postawy ciała, ogranicza 
możliwości utrzymywania prawidłowego tonusu mięśni 
posturalnych, co jest podłożem częstych w tym okresie 
rozwojowym wad postawy [32]. Możliwe, że powodem 
takiego stanu rzeczy jest niekorzystny obraz tej formy 
aktywności, wyniesiony z zajęć wychowania fizycznego. 
Nie wydaje się, aby w tym przypadku barierą była obawa 
przed urazami [43].
 Pomimo faktu, że uczennice gimnazjum general-
nie częściej niż ich koledzy przejawiają zachowania 
sedenteryjne [17, 40, 44-47] to wyniki badań włas-
nych wskazują na pewne prawidłowości dotyczące 
wolnoczasowych zachowań dziewcząt. Zauważa się, że 

dziewczęta w sposób zorganizowany chętniej trenują 
taniec, piłkę siatkową, biegi oraz piłkę koszykową 
(odpowiednio 91,7%, 81,7%, 67,4%, 53,3%). Indy-
widualnie częściej uprawiają taniec (94,0%), piłkę 
siatkową (83,3%%), biegi (67,9%), pływanie (63,0%) 
i jazdę na rowerze (52,0%). Najpopularniejszą formą 
ich rekreacji jest aerobik i formy podobne (100,0%). 
Ściślak i wsp. [48] wykazują, że w późniejszym etapie 
kształcenia – licealistki bardziej zainteresowane są 
tańcem i pływaniem, zaś licealiści – grami sportowymi 
i sztukami walki. Biernat [49] dodaje, że pływanie 
jest nie tylko częściej podejmowane przez student-
ki (w stosunku do licealistek i gimnazjalistek), ale 
że zainteresowanie tą dyscypliną sportu wiąże się 
z poziomem ich aktywności fizycznej, wskaźnikiem 
aktywności turystycznej i regularnością podejmowanej 
aktywności rekreacyjnej. Niniejsze badanie pokazuje, 
że poziom edukacji ma dość istotne znaczenie w apro-
bowaniu pewnych form aktywności fizycznej [44]. 
A mianowicie, w młodszych klasach gimnazjalnych 
do najpopularniejszych należą piłka nożna (48,7%), 
biegi (44,2%) i pływanie (42,9%), a w klasach star-
szych (II i III) – taniec, piłka koszykowa, siatkowa, 
inne sporty oraz sztuki i sporty walki. Zatem wraz 
z wiekiem młodzieży obserwujemy spadek zaintere-
sowania piłką nożną a wzrost piłką siatkową, tańcem 
oraz sztukami i sportami walki. Wybór takich sportów 
nie zaskakuje. W ostatnim czasie zauważa się znacz-
ną intensyfikację działań mass mediów (zwłaszcza 
telewizji) w kreowaniu i promowaniu wspomnianych 
dyscyplin. Taniec, należący do sportów niekontakto-
wych, zajmuje tutaj miejsce szczególne i uznawany jest 
za trend współczesnej rekreacji [50]. Ponadto wspo-
maga kształtowanie pięknej i harmonijnej sylwetki, co 
– zgodnie z powszechną modą dbałości o własne ciało 
– ma niebagatelne znaczenie. 
 Wymienione tendencje znajdują swoje odzwier-
ciedlenie w powolnym odchodzeniu społeczeństwa 
od sportów zespołowych na rzecz indywidualnych 
dyscyplin, w tym do podejmowania aktywności spor-
towej w otwartej przestrzeni [12, 51]. W związku 
z tym zasadne wydaje się diagnozowanie motywów 
[52] i zainteresowań aktywnością fizyczną w czasie 
wolnym uczniów, a następnie zaspokajanie ich nie 
tylko w procesie kształcenia i wychowania fizycznego 
[48], ale także w środowisku stałego zamieszkania. 
 Zapewne miejsce stałego przebywania młodzieży 
gimnazjalnej można uznać za jeden z kluczowych 
elementów zaangażowania w zorganizowane i nie-
zorganizowane formy aktywności fizycznej [53]. Co 
więcej, jak twierdzą naukowcy [32, 41, 54] środowisko 
zamieszkania wpływa na strukturę jakościową tego 
rodzaju aktywności. Prezentowane badania pokazują, 
że gimnazjaliści z województwa łódzkiego częściej 
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uczestniczą w zorganizowanych formach aktywności 
fizycznej niż ich rówieśnicy z województwa mazowie-
ckiego (54,2% i 34,6%). Z danych GUS [23] jedno-
znacznie wynika, że na jeden klub sportowy w woje-
wództwie łódzkim przypada mniejsza liczba uczniów 
szkół gimnazjalnych, aniżeli w województwie mazo-
wieckim (78,4:106,2). Podobna zależność występuje 
w liczbie instruktorów sportu (48,2:57,0) i innych 
osób prowadzących zajęcia w sposób zorganizowany 
(107,7:123,3). Na tle respondentów z województwa 
łódzkiego, wśród mazowieckich uczniów dużo więk-
szą popularnością cieszą się zorganizowane formy 
aktywności fizycznej, takie jak: taniec, sztuki i sporty 
walki (po 12,5%) oraz piłka siatkowa (11,3%). I tutaj 
dane GUS [23] potwierdzają, że taniec sportowy, judo, 
karate, kick-boxing oraz piłka siatkowa (wraz z pla-
żową) dominują wśród wszystkich mieszkańców tego 
województwa. Nie zanotowano „spontanicznych” mi-
łośników aerobiku i form podobnych w województwie 
łódzkim. Jak tłumaczą Kozińska i wsp. [2] przyczyną 
może być brak motywacji i czasu wolnego młodzieży 
do podejmowania ćwiczeń fizycznych w ogóle. Mając 
jednak na uwadze znaczne zainteresowanie dziewcząt 
tego rodzaju zajęciami, należy przypuszczać, że jest to 
obszar niewystarczająco wykorzystany przez organi-
zatorów, trenerów i instruktorów tego typu zajęć.
 Wśród młodzieży gimnazjalnej z Wielkopolski 
odnotowano brak zainteresowania zorganizowa-
nymi formami gier zespołowych (piłką siatkową 
i koszykową) oraz tańcem. Tym samym piłka siat-
kowa nie znalazła się w planie indywidualnych zajęć 
sportowych tych osób. Fakt ten może budzić pewne 
niedowierzanie, gdyż gry zespołowe należą do znanych 
i lubianych przez społeczeństwo dyscyplin. Bardzo 
prawdopodobne, że mniejsze zainteresowanie gimna-
zjalistów wolnoczasową aktywnością fizyczną może 
mieć związek z prężnymi działaniami jednostek sa-
morządu terytorialnego województwa wielkopolskiego 
[56], które dbają o aktywizację dzieci i młodzieży do 
powszechnego sportu szkolnego.
 Interesujące, że zarówno w przypadku zorgani-
zowanych jak i niezorganizowanych form aktywności 
fizycznej, uczniowie z województwa kujawsko-pomor-
skiego przejawiają zainteresowanie różnymi dyscypli-
nami sportu. Piłka nożna (81,1%) należy do jednych 
z bardziej popularnych zorganizowanych form aktyw-
ności fizycznej, zaś aerobik i podobne zajęcia (74,2%) 
– do uprawianych w sposób spontaniczny (niezorgani-
zowany). Zależności te potwierdzają dane GUS [23]. 
W województwie kujawsko-pomorskim na jednego gim-
nazjalistę przypada najwięcej miejsc w klubach sporto-
wych (w stosunku do pozostałych respondentów) oraz 
większa liczba trenerów i instruktorów sportu. Pod tym 
względem województwo warmińsko-mazurskie wypada 

najsłabiej. Mała liczba sekcji sportowych wyjaśnia niski 
odsetek gimnazjalistów w zorganizowanych zajęciach 
z piłki nożnej i różnych formach biegów (3,1% i 1,1%). 
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że pomimo de-
ficytu liczby klubów i kadry sportowej, ankietowani 
z tego województwa plasują się wysoko pod względem 
uczestnictwa w zorganizowanych (41,7%) i niezorga-
nizowanych (62,5%) formach aktywności fizycznej. 
Świadczyć to może o włączaniu aktywności fizycznej 
do ogólnych strategii w tamtejszych szkołach. Na tego 
rodzaju działania szczególną uwagę zwracają Larsen 
i wsp. [57]. 
 Prezentowane badania pokazują, że nie tylko 
województwo ma wpływ na aktywność fizyczną 
zamieszkujących je gimnazjalistów, ale też wielkość 
ośrodka zamieszkania [41, 54, 58] i związane z tym 
zróżnicowanie dostępności do bazy sportowej [1, 32]. 
Gimnazjaliści mieszkający we wsiach (zarówno w spo-
sób zorganizowany, jak i spontaniczny) najczęściej 
grają w piłkę nożną (58,8% i 56,5%). Jak twierdzą 
Abd-Latif i wsp. [53] powodem tego stanu rzeczy może 
być łatwy lub bardzo łatwy poziom wykorzystania na 
ten cel obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych. 
W polskim przypadku, dużą rolę odgrywają kompleksy 
„Orlików”. Ponadto łatwy dostęp do naturalnych tere-
nów, sprzyja młodzieży w jeździe na rowerze. Z drugiej 
strony, uczniowie zamieszkujący miasta zdecydowanie 
częściej uprawiają pływanie, taniec, czy inne sporty 
wymagające różnorodnej i wielofunkcyjnej bazy oraz 
specjalistycznych umiejętności i kompetencji kadr. 
Dlatego są one bardziej dla nich dostępne – także 
w środowisku szkolnym [30] – aniżeli dla ich rówieś-
ników mieszkającym na obszarach wiejskich. Zauważa 
się, że młodzież miejska jest bardziej podatna na nowe, 
modne formy sportu dla wszystkich [12]. Częściej też 
naśladuje wzorce sportowe zachodnich społeczności. 
 Wśród młodzieży gimnazjalnej zachodzi epide-
miologiczny paradoks. Pomimo niższego poziomu 
aktywności fizycznej dziewcząt, u chłopców częściej 
występuje nadwaga i otyłość [55, 59]. Jak dowied-
li Kantanista i Osiński [55] także niedowaga jest 
związana z niższym poziomem aktywności fizycznej 
u chłopców. Niniejsze badania pokazują, że wszystkie 
formy aktywności fizycznej w ramach ich niezorga-
nizowanych zajęć relatywnie częściej podejmowali 
gimnazjaliści z BMI w normie. Zastanawiające jest, 
dlaczego grupa respondentów z BMI>25 nie tańczy, 
nie uprawia joggingu, czy nie uczestniczy w zajęciach 
z np. aerobiku. Rzeczywiście dla osób z otyłością 
formy te mogą stanowić problem (np. mogą być 
kontuzjogenne), ale dla osób z nadwagą? Rosnąca 
liczba młodzieży z nadwagą i otyłością wzbudza 
niepokój co do przyszłości polskiego pokolenia. A na 
pewno dręczy brak wiedzy gimnazjalistów na temat 
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generalnej konieczności podejmowania aktywności 
fizycznej. Brak świadomego uczestnictwa w sporcie 
dla wszystkich, nie aprobowanie takiego stylu życia, 
nie polubienie wysiłku fizycznego może prowadzić do 
nieodwracalnych konsekwencji dla zdrowia. Jak słusz-
nie zauważa Bartoszewicz [32] – aktywność fizyczna 
będąca oznaką dobrowolności, kompetencji i emocji 
– jest najbardziej spektakularnym behawioralnym 
wyrazem postaw lub nastawień do kultury fizycznej. 

Wnioski 

 Wyniki badań własnych sugerują konieczność 
podejmowania zróżnicowanych interwencji w za-
kresie sportu dla wszystkich. W zależności od cech 
osobniczych i społeczno-środowiskowych młodzieży 
gimnazjalnej powinny być one oparte na:

1. skutecznej promocji sportów niekontaktowych 
wśród dziewcząt, w szczególności popularyzacja 
tańca, piłki siatkowej oraz aerobiku i form podob-
nych,

2. zachęcaniu chłopców nie tylko do uprawiania gier 
sportowych oraz sztuk i sportów walki, ale także 
do podejmowania ćwiczeń gimnastycznych,

3. zaangażowaniu środowiska szkolnego oraz lokal-
nych podmiotów z sektora usług sportowo-rekre-
acyjnych w organizację zorganizowanych form 
aktywności fizycznej, zgodnych z rzeczywistymi 
oczekiwaniami młodzieży i współczesnymi ten-
dencjami w rekreacji, 

4. koordynacji sektorowych działań władz publicz-
nych różnego szczebla w zakresie spójnej polityki 
zdrowotnej, opartych na aktywności fizycznej, 

5. wyrównywaniu szans dostępu do wielofunkcyjnej 
bazy sportowo-rekreacyjnej oraz wyspecjalizowa-
nej kadry,

6. pilnej potrzebie zwiększenia ilości zorganizowa-
nych form aktywności fizycznej skierowanych na 
młodzież z nadwagą i otyłością.
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