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Serdecznie dziękujemy badanym dzieciom, 
ich rodzicom oraz nauczycielom, pedagogom 
i psychologom z krakowskich przedszkoli 
i szkół i za pomoc w przeprowadzeniu ba-
dań.

Wyrazy wdzięczności kierujemy do mam 
badanych dzieci, które podzieliły się z nami 
informacjami o dziecku i rodzinie, co umoż-
liwiło nam głębsze poznanie uwarunkowań 
rozwoju dzieci w aktualnej – niełatwej prze-
cież – rzeczywistości. 

Barbara Cichocka  i Małgorzata Kowal
 

Pracę tę dedykujemy                                                                
dzieciom i ich rodzinom
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Powszechnie znane i obserwowane na całym świecie jest zjawisko tendencji przemian 
międzypokoleniowych (określane inaczej jako długofalowe kierunkowe zmiany, tren-
dy sekularne, zmiany sekularne – od angielskiego terminu secular trend lub secular 
change) w procesach wzrastania i rozwoju morfologicznym człowieka. Z dekady 
na dekadę, szczególnie po II wojnie światowej, kolejne generacje stawały się coraz 
wyższe i coraz wcześniej dojrzewały płciowo (trend pozytywny), a więc zwiększało 
się tempo wzrastania i rozwoju, co wiązane jest z poprawą sytuacji ekonomicznej 
społeczeństw, odżywiania, higieny i opieki zdrowotnej. W czasie wojen oraz kry-
zysów ekonomicznych obserwowano negatywne trendy sekularne – zmniejszenie 
rozmiarów ciała, opóźnienie dojrzewania płciowego. W tym kontekście poziom 
i dynamika rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży stały się dla biologów i le-
karzy wyznacznikiem warunków życia. W bogatych społecznościach dzieci szyb-
ciej dojrzewały płciowo, osiągały większą dorosłą wysokość ciała, stąd akcelerację 
wzrastania traktowano jako miernik dobrych warunków rozwoju dzieci. Zarówno 
światowa [Tanner 1992; de Muinck Keizer-Schrama i Mul 2001; Bodzsár i Zsákai 
2002; Karlberg 2002], jak i polska [Wolański 1967; Bocheńska 1972; Bielicki i Cha-
rzewski 1977; Siniarska 1983; Łaska-Mierzejewska i Łuczak 1993; Bielicki i wsp. 
1997; Ziółkowska-Łajp 1999; Palczewska i wsp. 2000; Przewęda i Dobosz 2003; 
Wolański 2005] literatura z zakresu problematyki trendów jest bardzo obszerna i nie 
ma prawdopodobnie naukowego ośrodka antropologicznego, który nie prowadziłby 
takich badań.

Trwa światowa debata, czy trendy sekularne – zwiększanie rozmiarów ciała, 
obniżanie wieku dojrzewania płciowego osiągną kiedyś swoje granice? [Ong i wsp. 
2006]. 

Trend dotyczący dorosłej wysokości ciała został zahamowany w północnej Euro-
pie i we Włoszech [Danubio i Sanna 2008], podczas gdy postępuje nadal w Belgii, 
Hiszpanii i Portugalii [Danubio i Sanna 2008]. Zahamowanie trendu z zaznaczoną 
deceleracją wzrastania zaobserwowano w niektórych rejonach Polski [Krawczyński 
i wsp. 2003; Sitek i wsp. 2007] oraz Japonii [Kurokawa i wsp. 2008]. Dalszy pozy-
tywny trend sekularny w wymiarach ciała dzieci i młodzieży odnotowano w Turcji 
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[Simsek i wsp. 2005], Grecji [Papadimitriou i wsp. 2009], Portugalii [Cardoso 
i Caninas 2010], Republice Czeskiej [Kobzová i wsp. 2004], jak również w Bel-
gii [Roelants i wsp. 2009]. Jak widać zjawiska te w różny sposób zaznaczają się 
w różnych rejonach świata. Podobne obserwacje odnotować można w przypadku 
analizy tempa dojrzewania płciowego. W niektórych regionach następuje dalsze 
przyspieszenie dojrzewania [Danubio i Sanna 2008; Euling i wsp. 2008; Harris 
wsp. 2008; Roelants i wsp. 2009; Aksglaede i wsp. 2009], chociaż istnieją przy-
kłady, gdy po trwającej przez wiele dekad akceleracji zaobserwowano stabilizację 
lub nawet nieznaczne opóźnienie wieku dojrzewania [de Muinck Keizer i Mul 
2001; Parent i wsp. 2003; Gohlke i Woelfle 2009; Rigon i wsp. 2010]. Różnice 
w przebiegu zmian międzypokoleniowych są wynikiem warunkowania tych zja-
wisk przez wiele różnych czynników środowiskowych, które mimo wszystko nie 
zostały poznane do końca. Tempo dojrzewania płciowego oceniane jest za pomocą 
zmian w ontogenezie różnych cech ciała dziecka, najczęściej wieku I menstruacji 
(menarche), stadiów rozwoju piersi u dziewcząt oraz rozwoju owłosienia łonowego 
u obu płci czy też rozwoju genitaliów u chłopców i w związku z tym obraz tendencji 
międzypokoleniowych bywa różny w zależności od tego, które z cech analizujemy 
[Parent i wsp. 2003].

Tanner [1999] – jeden z pionierów auksologii – nazwał wzrastanie „zwierciadłem 
warunków życia społeczeństwa”. Fenomen tendencji przemian międzypokolenio-
wych, przyspieszenie rozwoju dzieci, traktowany jest jako zjawisko pozytywne, jako 
pozytywny skutek poprawy warunków bytu społeczeństwa. Jednak wiele obserwacji 
świadczy o tym, iż na przyspieszenie rozwoju mogą mieć wpływ pewne niekorzystne 
stresory psychiczne, np. konflikty rodzinne, brak rodzica (w większości przypadków 
ojca) [Wierson i wsp. 1993; Montgomery i wsp. 1997; Ellis i wsp. 1999; Hulanicka 
i wsp. 2001; Mendle i wsp. 2007; Karapanou i Papadmitriou 2010]. Przyspieszać lub 
hamować, czyli modyfikować tempo rozwoju może również wiele zanieczyszczeń 
środowiska – nie tylko przemysłowych, lecz również składniki nawozów sztucznych, 
chemiczne środki ochrony roślin i zwalczania szkodników, chemiczne składniki 
powszechnie stosowanych produktów codziennego użytku, tj. kosmetyków, leków 
– również te stosowane w hodowli zwierząt, opakowania żywności, kleje, farby 
i wiele innych [Parent i wsp. 2003; Roy i wsp. 2009]. Zatem w tym „zwierciadle”, 
jakim jest wzrastanie dzieci, odbija się całe oblicze naszego siedliska – nie tylko 
pozytywne cechy. Akceleracja rozwoju może więc wskazywać także na pogorszenie, 
pod pewnymi względami, środowiska rozwoju dzieci.

W cytowanych powyżej obserwacjach dokonanych w Polsce [Krawczyński i wsp. 
2003; Sitek i wsp. 2007] czy Japonii [Kurokawa i wsp. 2008] stwierdza się nie tylko 
zahamowanie trendu do dalszego zwiększania się wysokości ciała, obserwowane 
w różnych etapach ontogenezy, ale pewną decelerację wzrastania. Nasuwa się 
pytanie o przyczyny, czy jest to skutek pogorszenia się aktualnie stanu odżywienia 
dzieci, stresu psychosocjalnego, czy też pojawienie się niekorzystnych dla rozwoju 
związków chemicznych w środowisku (również żywności)? Istnieją spostrzeżenia, 
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iż stres związany z zaburzeniem struktury rodziny przyspiesza dojrzewanie i hamuje 
wzrastanie [Hulanicka i wsp. 2001]. 

Wiemy już dużo o uwarunkowaniach akceleracji wzrastania, ale jakie są przyczyny 
zjawiska przeciwnego – deceleracji?

Katedra Antropologii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie już od 40 
lat prowadzi monitoring rozwoju dzieci i młodzieży [Bocheńska 1972; Chrzanowska 
i wsp. 1986; Gołąb i wsp. 2002; Cichocka i Żarów 2002]. Aktualnie zakończone bada-
nia, w których przebadano ok. 4000 osobników, są czwartymi z kolei, obejmującymi 
duże próby dzieci i młodzieży z Krakowa. Wcześniejsze obserwacje pochodziły z lat 
1971, 1983 oraz 2000. Autorzy przedostatniej serii badań, z 2000 r., stwierdzili, iż 
w krakowskiej aglomeracji do roku 2000 odnotowano sekularne zmiany w budowie 
ciała i akcelerację dojrzewania u dziewcząt i chłopców. W okresie 1971–1983 r. zaszły 
małe zmiany wysokości ciała, zwiększenie wskaźnika względnej masy ciała (BMI) 
u obu płci, brak było także akceleracji dojrzewania płciowego dziewcząt. Zdecydo-
wane zwiększenie zmian sekularnych wraz z tendencją do szczuplenia dziewcząt oraz 
przyspieszeniem wieku menarche, a początków dojrzewania płciowego u chłopców, 
wystąpiło pomiędzy latami 1983–2000. Zaznaczające się tylko w ostatnim 20-leciu 
wyraźne różnice w nasileniu zmian sekularnych wysokości i masy ciała pomiędzy 
chłopcami a dziewczętami, w różnych fazach ontogenezy, pokazały wystąpienie 
u dziewcząt tendencji do szczuplenia, głównie w wieku przedszkolnym i młodzień-
czym, a u chłopców – w wieku przedszkolnym [Gołąb i wsp. 2002; Chrzanowska 
i wsp. 2002 b]. Nie zaobserwowano wyraźnej tendencji w kierunku zwiększania się 
przeciętnego poziomu otłuszczenia w ostatnim dwudziestoleciu. Pojawiły się jednak 
pewne niepokojące sygnały, do których zalicza się: wzrost odsetka chłopców z nad-
wagą i otyłych przy jednoczesnej tendencji do bardziej centralnego rozmieszczenia 
tłuszczu oraz wybitne zmniejszenie przeciętnego poziomu otłuszczenia u najstar-
szych dziewcząt i wzrost odsetka dziewcząt z niedoborem masy ciała i zbyt niskim 
otłuszczeniem [Chrzanowska i wsp. 2002b]. 

W związku z transformacją ustrojową zachodzą w naszym kraju zmiany go-
spodarcze i kulturowe. Społeczeństwo, podlegając procesowi tzw. westernizacji, 
przejmuje zachodnią kulturę (w szerokim rozumieniu tego terminu) z całym „do-
brodziejstwem inwentarza”, a więc i jej negatywne aspekty, takie jak chociażby 
wzrost częstości otyłości i związanych z tym innych komplikacji medycznych, 
a także prowadzącą do niezdrowych zachowań modę u kobiet na zbyt szczupłą 
sylwetkę ciała, jak również kryzys struktur rodzinnych i związany z tym większy 
stres emocjonalny dzieci, nadmierną chemizację rolnictwa i żywności, wzrost 
zanieczyszczenia środowiska. Styl życia przejmowany przez nasze społeczeństwo 
z krajów zachodnich jest wkomponowany w inny poziom statusu ekonomicznego. 
Społeczeństwo polskie jest przeciętnie biedniejsze, są też różnice w tradycjach 
kulturowych. Model zachodzących przemian w budowie ciała dzieci może być 
zatem nieco inny niż w krajach zachodnich. 
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Motywem podjęcia badań było sprawdzenie, czy nadal istnieją tendencje do 
zwiększania rozmiarów ciała, szczuplenia dzieci, dostrzeżone w niektórych gru-
pach wieku, pogarszanie się sprawności motorycznej oraz akceleracji dojrzewania. 
Przeprowadzone szerokie interdyscyplinarne badania dzieci i młodzieży miały na 
celu również wnikliwą analizę niektórych czynników, które mogły warunkować 
obserwowane zmiany sekularne. Oprócz antropologów, do udziału w badaniach 
poproszono również psychiatrę i psychologów z Katedry i Kliniki Psychiatrii Dzieci 
i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pedagogów 
i psychologów z placówek szkolnych, w których prowadzono obserwacje. Jednakże 
bez wyrozumiałości i zaangażowania rodziców akcja zakończyłaby się niepowodze-
niem. Matki badanych dzieci proszone były o odpowiedź na wiele niekiedy bardzo 
intymnych pytań oraz wypełnienie dwóch testów psychologicznych. Pozwoliło nam 
to uzyskać dokładniejszy wgląd w uwarunkowania rozwoju emocjonalnego dziecka, 
już od momentu poczęcia. 

Istotnej akceleracji rozwoju dzieci, którą obserwujemy w ostatnich kilkudzie-
sięciu latach, towarzyszy równolegle zwiększenie się częstości różnych zaburzeń 
natury emocjonalnej [Wolańczyk i Komender 2005]. Czy sama poprawa sytuacji 
ekonomicznej społeczeństwa może warunkować takie zjawiska? Czy wobec tego 
akceleracja rozwoju może być wskaźnikiem jedynie dobrostanu materialnego? Są 
to główne pytania badawcze. W trosce o prawidłowy rozwój dzieci ważne jest uzy-
skanie na nie odpowiedzi. 

Przedstawiana praca ma charakter raportu z badań, w dużej mierze informacyj-
ny o aktualnym poziomie rozwoju dzieci i młodzieży w populacji wielkomiejskiej 
w aspekcie zmian międzypokoleniowych z zaznaczeniem wpływu niektórych czyn-
ników, które mogą warunkować te zmiany. Jest to dopiero początek analiz zgroma-
dzonego materiału badawczego i nie wyczerpuje wszystkich zagadnień; będą one 
przedmiotem dalszych opracowań. 



Do opracowania rozważanych zagadnień wykorzystano dane zgromadzone podczas 
badań prowadzonych w okresie od kwietnia 2009 r. do czerwca 2010 r. przez zespół 
pracowników Katedry Antropologii Akademii Wychowania Fizycznego w Krako-
wie. Realizowane były one w ramach projektu finansowanego przez Komitet Badań 
Naukowych, grant nr N N404 177035, pod kierunkiem Małgorzaty Kowal. Do 
opracowania niektórych problemów, tzn. dojrzewania płciowego dzieci, rozwoju 
zębowego oraz sporządzenia norm rozwoju wykorzystano wyniki badań 1655 dzieci 
w wieku przedszkolnym i licealnym, prowadzonych równolegle w ramach badań 
własnych nr 204/KA/2006. 

Tabela 1. Liczebność badanych w poszczególnych grupach wieku

Wiek Chłopcy Dziewczęta

7,5 137 116

8,5 126 108

9,5 113 103

10,5 91 90

11,5 81 97

12,5 64 68

13,5 183 172

14,5 198 160

15,5 153 175

całość 1146 1089

Zbadana próba dzieci i młodzieży stanowi reprezentację każdej z czterech dziel-
nic Krakowa: Śródmieścia, Podgórza, Krowodrzy i Nowej Huty. Badania odbywały 

1
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się za zgodą Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie  
(nr 26/KBL/OIL/2007) oraz rodziców lub prawnych opiekunów dzieci. Wyboru 
szkół dokonano na drodze losowej, co stanowiło reprezentatywną próbę z badanej 
populacji. 

Wiek kalendarzowy badanych, wyliczony jako różnica między datą badania 
a datą urodzenia, wyrażony w systemie dziesiętnym, był podstawą do zaklasyfiko-
wania dziecka do jednej z dziewięciu grup wiekowych (7,5–15,5 lat), np. w grupie 
siedmiolatków znalazły się dzieci w przedziale wieku 7,00–7,99 roku. Środek klasy 
wynosi 7,5 lat, dzieci te nazywamy w pracy umownie „siedmiolatkami”. Dotyczy 
to także pozostałych grup wiekowych. 

Badania antropometryczne

Pomiary somatyczne obejmowały cechy, które pozwalają ocenić podstawowe elemen-
ty budowy ciała: cechy długościowe, szerokościowe, masywność układu kostnego, 
rozwój umięśnienia i otłuszczenia. Pomiary przeprowadzono zgodnie z techniką 
Martina, przy użyciu szwajcarskiego zestawu przyrządów firmy SIEBER HEGNER 
MACHINES SA, po prawej stronie ciała. Nomenklaturę punktów antropometrycz-
nych zaczerpnięto z pracy Malinowskiego i Wolańskiego [1988]. Grubość fał-
dów skórno-tłuszczowych oceniano fałdomierzem typu HOLTAIN, o sile nacisku  
10 g/mm2 powierzchni kontaktowej. Skład ciała szacowano za pomocą metody bio-
impedancji (BIA) [Charzewski i wsp. 2004], z wykorzystaniem ośmioelektrodowej 
wagi Body Composition Analyzer, typ BC-418 MA, japońskiej firmy TANITA.

Cechy długości ciała

• wysokość ciała mierzono w pozycji stojącej wyprostowanej, antropometrem, od 
podstawy pomiaru (Basis) do punktu vertex,

• wysokość siedząc mierzono w pozycji siedzącej od płaszczyzny, na której siedziała 
osoba badana, do punktu vertex,

• długość podsiedzeniową kończyn dolnych obliczono jako różnicę wysokości 
ciała i wysokości w pozycji siedzącej.

Cechy szerokości ciała

• szerokość barków mierzono dużym cyrklem kabłąkowym jako odległość akro-
mion-akromion,

• szerokość miednicy mierzono dużym cyrklem kabłąkowym między punktami 
illiocristale 
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Masywność układu kostnego

• szerokość nadgarstka mierzono cyrklem liniowym między punktami supracarpale 
radiale i supracarpale ulnare,

• szerokość nasady dalszej kości ramieniowej (łokcia) mierzono cyrklem kabłąko-
wym małym między punktami cubitale laterale i cubitale mediale,

• szerokość nasady dalszej kości udowej mierzono cyrklem kabłąkowym małym 
między punktami epicondylion lateralis i epicondylion medialis 

Obwody ciała

• obwód głowy mierzono taśmą krawiecką przez punkt położony na czole między 
guzami czołowymi (metopion) i punkt wysunięty najdalej ku tyłowi na kości 
potylicznej (opisthocranion), 

• obwód klatki piersiowej mierzono taśmą krawiecką na wysokości punktu xipho-
idale (w spoczynku, podczas wdechu i wydechu),

• obwód pasa mierzono taśmą krawiecką w najwęższym miejscu talii między dol-
nym brzegiem łuku żebrowego i górnym brzegiem grzebienia kości biodrowej,

• obwód bioder mierzono taśmą krawiecką na wysokości krętarza większego kości 
udowej, przez punkty trochanterion,

• obwód ramienia mierzono taśmą krawiecką, prostopadle do długiej osi ramienia, 
w połowie jego długości,

• obwód przedramienia mierzono taśmą krawiecką ułożoną prostopadle do długiej 
osi przedramienia, tuż poniżej stawu łokciowego,

• obwód uda mierzono taśmą krawiecką ułożoną prostopadle do długiej osi uda, 
nieco poniżej fałdu pośladkowego, przy równomiernym obciążeniu obu koń-
czyn,

• obwód podudzia mierzono w jego najszerszym miejscu, układając taśmę poziomo 
i przy równomiernym obciążeniu obu kończyn.

Otłuszczenie ciała

• fałd skórno-tłuszczowy nad mięśniem trójgłowym ramienia mierzono fałdo- 
mierzem jako podłużny fałd na tylnej ścianie ramienia, w połowie jego długo-
ści,

• fałd skórno-tłuszczowy pod łopatką mierzono jako skośny fałd pod dolnym kątem 
łopatki,

• fałd skórno-tłuszczowy na brzuchu mierzono jako fałd poprzeczny, ok. 1 cm 
w dół i ok. 5 cm w bok od pępka,

• fałd skórno-tłuszczowy nad grzebieniem biodrowym mierzono jako fałd skośny 
w linii pachowej ciała, nad górnym brzegiem grzebienia biodrowego.
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Skład ciała szacowany metodą bioimpedancji

Metoda bioimpedancji pozwala na dokładną analizę składu ciała przy wykorzystaniu 
oporu elektrycznego tkanek organizmu, tzw. impedancji. W wyniku tak przeprowadzo-
nego badania uzyskuje się informacje o składzie ciała, tj. dane liczbowe o wodzie 
ciała [kg], beztłuszczowej masie ciała i jej odsetku, komórkowej i pozakomórkowej 
masie ciała oraz gęstości ciała.

W pracy wykorzystano:
• ogólny procent tłuszczu w masie ciała (Body Fat, BF) [%], 
• ogólną masę tłuszczu (Fat Mass, FM) [kg],
• ogólną beztłuszczową masę ciała (Fat Free Mass, FFM) [kg],
• segmentową ocenę składu ciała:

– masę mięśni (MM, Muscle Mass) [kg] i procent tłuszczu w obrębie tułowia, 
– masę mięśni (MM, Muscle Mass) [kg] i procent tłuszczu oddzielnie dla kończyn 

lewej i prawej strony ciała.

Zestaw podstawowych cech wymienionych powyżej poszerzono o wyliczone na 
ich podstawie wskaźniki antropologiczne, służące do oceny proporcji ciała, relacji 
wagowo-wzrostowych oraz rozmieszczenia tłuszczu i mięśni w ciele, które szcze-
gółowo zostały opisane w podrozdziale 2.7.

Ocena tempa rozwoju

Zaawansowanie w rozwoju biologicznym oceniano przy użyciu 5-stopniowej skali 
Tannera [1963], określając rozwój owłosienia łonowego u obu płci i piersi u dziew-
cząt. Wiek menarche oceniano metodą „status quo”. Zbadano również stopień za-
awansowania w procesie wyrzynania zębów stałych, oceniając kategorie wyrżniętych 
zębów oraz ich łączną liczbę. Za ząb wyrżnięty uznawano ząb widoczny na zewnątrz 
dziąsła niezależnie od stopnia ekspozycji jego korony. 

Badania sprawności motorycznej

Do pomiarów sprawności motorycznej wybrano próby oceniające szybkość, gibkość 
i siłę. Opisy prób zamieszczono zgodnie z kolejnością ich przeprowadzania. Próby 
sprawności motorycznej, z wyjątkiem rzutu piłką lekarską w tył, wchodzą w skład 
Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej (EUROFIT) – European Physical Fitness 
Test [Eurofit 1991].

Poszczególne próby były wykonywane po uprzednio przeprowadzonej roz-
grzewce. Rzut piłką lekarską o masie 2 kg wykonywany był przez badanych, którzy 
ukończyli 10. rok życia.
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W siadzie skłon dosiężny w przód (gibkość)

Sprzęt i pomoce. Skrzynia o wymiarach: długość ok. 35 cm, szerokość 45 cm, 
wysokość 32 cm. Blat skrzyni o wymiarach: długość 70 cm, szerokość 45 cm wy-
staje ponad boczną ściankę skrzyni, służącą do przytrzymywania stóp na odległość 
30 cm. Na blacie równolegle do osi długiej wyrysowana jest skala centymetrowa 
od 20 (od strony badanego) do 70 cm, tak aby 50 cm znajdowało się na wysokości 
stóp badanego1, znajdującego się w pozycji siedzącej. Na blacie prostopadle do 
centymetrowej skali leży linijka o długości ok. 30 cm i grubości 1 cm. 

Sposób wykonania. Badany siadał opierając stopy o boczną ściankę skrzyni. 
Kolana były wyprostowane, tułów pochylony do przodu, rękami sięgał tak daleko, 
jak to było tylko możliwe, przesuwając wolno linijkę po powierzchni blatu skrzy-
ni. Nie wolno było odpychać przesuwanej linijki. Stopy cały czas były złączone, 
dotykały bocznej ściany skrzyni, pięty oparte o podłoże, a kolana wyprostowane. 
W takiej pozycji należało wytrzymać około 2 sekund. Próba była wykonywana dwa 
razy, a zapisywano wynik lepszy. 

Wynik. Rezultat odczytywano na skali centymetrowej. Próba musiała być wyko-
nana wolno, bez gwałtownych ruchów, a drugą próbę należało powtórzyć po krótkiej 
przerwie. Jeżeli badany końcami palców nie osiągnął tej samej odległości dla obydwu 
rąk, należało uwzględnić środkowy punkt przesuwanej linijki. Osoba nadzorująca 
wykonywanie próby stała obok, przytrzymując wyprostowane kolana badanego. 

Skok w dal z miejsca (siła eksplozywna kończyn dolnych)

Sprzęt i pomoce. Nieśliskie, twarde podłoże, dwa materace gimnastyczne lub 
maty, kreda oraz taśma miernicza. Materace muszą być przymocowane do podłoża 
w taki sposób, aby podczas wykonywania próby nie uległy przesunięciu. 

Sposób wykonania. Badany stawał w lekkim rozkroku, mając stopy ustawione 
równolegle, a końcami palców dotykał wyznaczonej linii przed materacami. Ugina-
jąc kolana, przenosił ramiona dołem w tył, a następnie poprzez energiczny zamach 
rękami w przód, z równoczesnym mocnym odbiciem nogami, wykonywał skok do 
przodu najdalej jak potrafił. Badany lądował na obydwie nogi, starając się zacho-
wać pozycję pionową, nie siadając na materacu. Próba była wykonywana dwa razy, 
a zaliczano wynik lepszy. 

Wynik. Długość skoku mierzono od wyznaczonej linii do najbliższego miejsca 
zetknięcia się tylnego brzegu pięty z podłożem. Osoba nadzorująca wykonywanie 
próby stała obok, zaznaczając miejsce lądowania i odczytując wynik na taśmie 
mierniczej. Próba mogła być powtórzona, jeżeli badany upadł do tyłu lub dotknął 
podłoża inną częścią ciała.

1 Różnica w odniesieniu do instrukcji Eurofit sprowadza się do przyjęcia poziomu 0 na linii 50 cm, a nie 
15 cm.
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Skłony z leżenia do siadu (siła dynamiczna mięśni brzucha)

Sprzęt i pomoce. Dwa materace, czasomierz. 
Sposób wykonania. Badany siadał na materacu, tak aby głowa w momencie po-

łożenia się na plecach znajdowała się w obrębie materaca. Plecy były wyprostowane, 
ręce splecione na karku, kolana ugięte pod kątem 90o, a stopy ułożone na materacu. 
Partner siadał naprzeciw badanego, przytrzymując jego podudzia w taki sposób, aby 
podeszwy stóp dotykały podłoża. Badany kładł się na plecach, dotykając materaca 
grzbietami splecionych dłoni i ramionami. Na sygnał „start” przechodził do pozycji 
siedzącej, dotykając łokciami kolan, a następnie jak najszybciej powracał do leżenia 
na plecach. Tę czynność powtarzał jak najszybciej przez 30 sekund z zastrzeżeniem, 
iż nie powinien był jej przerywać do momentu komendy „stop”. Badani ćwiczyli 
parami. Po wykonaniu ćwiczenia przez pierwszego badanego następowała zmiana. 
Partner, który był pomocnikiem, stawał się osobą badaną, a badany – pomocnikiem. 
Próba była wykonywana tylko raz.

Wynik. Po komendzie „start” badający liczył głośno liczbę wykonanych skło-
nów. Każdy cykl obejmował przejście z pozycji siedzącej do leżenia i powrót do 
siadu z dotknięciem łokciami kolan. O wyniku decydowała liczba pełnych cykli 
wykonanych w czasie 30 sekund.

Rzut piłką lekarską w tył ponad głową  
(siła eksplozywna kończyn górnych i tułowia)

Sprzęt i pomoce. Piłka lekarska 2 kg o sprawdzonej wadze (dopuszczalne 
odchylenie ± 50 g), materac ustawiony w poprzek dotyka brzegiem zaznaczonej  
linii wyrzutu, pole rzutów w formie pasa szerokości ok. 2 m, taśma miernicza, 
kreda.

Sposób wykonania. Badany stał tyłem do pola rzutów w lekkim rozkroku, pięty 
stóp nie mogły przekroczyć linii rzutów. Trzymając przed sobą piłkę lekarską wyko-
nywał skłon w przód, uginając lekko nogi, następnie poprzez zamach i energiczny 
wyprost przechodził do skłonu w tył, rzucając piłkę za siebie. Próba była wykonywana 
trzy razy, a zaliczano lepszy wynik. 

Uwaga! Próbę tę wykonywały dzieci od 10. roku życia.
Wynik. Wynik mierzony był z dokładnością do 10 cm, a uwzględniany był 

najlepszy rezultat. Przy wykonywaniu próby nie należało przekraczać linii rzutów, 
a materac służył do asekuracji badanego w razie upadku. 

Bieg wahadłowy (10 × 5 m)

Sprzęt i pomoce. Czyste, nieśliskie podłoże, czasomierz, taśma miernicza, kreda 
lub taśma i gumowe stożki (kołpaki drogowe). Na podłożu są wyrysowane dwie 
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linie w odległości 5 metrów. Długość linii wynosi 1,20 m, a ich końce są oznaczone 
gumowymi stożkami. 

Sposób wykonania. Badany stał w pozycji startowej wysokiej z oboma stopami 
znajdującymi się przed linią. Na sygnał „start” biegł on jak najszybciej do drugiej 
linii, przekraczając ją obiema stopami i jak najszybciej wracał na linię startu. Taki 
podwójny kurs musiał wykonać pięć razy. Za piątym razem, finiszując w czasie 
powrotu, nie powinien był zwalniać szybkości biegu. Podczas biegu i zwrotów nie 
wolno było podpierać się rękami o podłoże. Próbę wykonywano tylko raz. 

Uwaga! U dzieci poniżej 7. roku życia bieg wahadłowy obejmował dwa cykle, 
czyli 4 × 5 m. 

Wynik. O wyniku stanowił czas potrzebny do wykonania pełnych pięciu cykli 
(łącznie 50 m), mierzony z dokładnością do 0,1 sekundy. Podczas wykonywania 
próby mierzący głośno liczył każdy zakończony cykl.

Badania ankietowe

• Ankieta skierowana do rodziców lub opiekunów badanych dzieci zawierała 
pytania dotyczące wieku i budowy ciała biologicznych rodziców, statusu socjo-
ekonomicznego rodziny, trybu życia, stanu zdrowia dziecka i rodziny, przebiegu 
ciąży i porodu oraz parametrów urodzeniowych dziecka. 

• Ankiety psychologiczne: w badaniu posłużono się autorskim kwestionariuszem 
samooceny SPB46 (Skala Postaw Behawioralnych dla klas 4–6 szkoły podsta-
wowej) opisującym szereg niepokojących zachowań oraz stanów emocjonal-
nych dzieci. Jako dodatkowego narzędzia analizy użyto polskiej wersji testu 
CHEAT26 (Children Eating Attitudes Test). Dokładniejszy opis znajduje się 
w podrozdziale 2.9.3. Matki badanych dzieci wypełniały ponadto dwa kwestio-
nariusze: CISS (The Coping Inventory for Stressful Situations, Kwestionariusz 
Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych) oraz KOR (Kwestionariusz Oceny 
Rodziny). 

Metody opracowania danych

W opracowaniu uwzględniono:
• podstawowe charakterystyki statystyczne badanych zmiennych ilościowych 

i jakościowych – wielkości przeciętne i miary zmienności,
• ocenę normalności rozkładów – za pomocą testów normalności Shapiro-Wilka 

oraz Kołmogorowa-Smirnowa,
• test zgodności chi-kwadrat do weryfikacji własności populacji jednowymiaro-

wych, 
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• ocenę istotności różnic między średnimi w zależności od liczby grup porówny-
wanych testami t-Studenta lub w zależności od różnic wariancji mierzoną testem 
ANOVA (z testem Duncana) lub testem Kruskalla-Wallisa,

• siatki centylowe, które przygotowano z wykorzystaniem programu LMS (Institute 
of Child Health, London 1992), obliczając wartości centyli metodą Cole’a [Cole 
i Green 1992]. Metoda ta, uwzględniająca skośność rozkładu, pozwala na wy-
liczenie wartości centyli wykorzystując transformację Boxa-Coxa (L), wartość 
średnią (M) oraz współczynnik zmienności (S), zapewniając wygładzenie prze-
biegu krzywych centylowych. 

Analizy porównawczej wybranych cech budowy ciała i sprawności motorycznej 
w aspekcie trendu sekularnego dokonano odnosząc wyniki badań aktualnych do serii 
badań z lat: 1952 [Panek 1956], 1971 [Gołąb 1979], 1983 [Chrzanowska i wsp. 1988] 
oraz 2000 [Gołąb i wsp. 2002; Chrzanowska i wsp. 2002a]. 



2.1. Charakterystyka demograficzna badanej próby

Spośród dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum przebadano łącznie 1146 chłop-
ców i 1089 dziewcząt. 

Informacje o badaniach i prośbę o udział w akcji badawczej wystosowano do około 
3500 rodzin. Około 60% rodziców zgłosiło dziecko do badań. W kopercie rodzice 
otrzymywali sygnowane kodem (w celu zachowania anonimowości) cztery obszerne 
kwestionariusze ankiet z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie pocztą. Przeciętnie 
43% matek zbadanych dzieci przesłało cenne dla nas informacje, które pomocne 
były w dokładniejszym poznaniu m.in. środowiska rodzinnego dziecka. Więcej, bo 
47%, stanowili rodzice dzieci ze szkół podstawowych. (Największy zwrot – około 
62%, wypełnionych ankiet odnotowano w trakcie prowadzonych równolegle badań 
w przedszkolach.) Im młodsze dzieci, tym rodzice bardziej byli zainteresowani ich 
rozwojem. W ten sposób poniższe zestawienia zostały sporządzone na podstawie 
informacji uzyskanych od 43% rodziców przebadanych dzieci. Powstaje pytanie: czy 
zgromadzony materiał badawczy może być traktowany jako próba reprezentatywna? 
Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w ostatnim rozdziale pracy.

Tabela 2. Częstość poszczególnych kategorii wykształcenia matek badanych dzieci (%)

Kategoria wykształcenia Szkoła 
podstawowa Gimnazjum Całość

N 559 411 970
podstawowe 0,90 2,20 1,44
zawodowe 12,16 15,81 13,71
średnie techniczne 17,53 16,30 17,01
średnie ogólne 12,34 13,38 12,78
niepełne wyższe 10,20 10,95 10,52
wyższe 46,87 41,36 44,54

2

Wyniki
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Wśród rodziców badanych dzieci, których matki wypełniły ankiety socjalno- 
-bytowe, najwięcej posiadało wykształcenie wyższe – 44,54%. Wykształcenie 
średnie techniczne deklarowało 17,01% kobiet, natomiast odsetek kobiet z wy-
kształceniem zawodowym, średnim ogólnym i niepełnym wyższym był bardzo 
podobny (około 10–14%). Najmniej liczną grupę stanowiły kobiety z wykształ-
ceniem podstawowym – 1,44%. Szczegółowa analiza zebranych danych wy-
kazała istnienie niewielkich różnic w częstości wykształcenia średniego matki 
w zależności od wieku dzieci. Jednakże matki dzieci uczęszczających do szkoły 
podstawowej (dzieci młodsze) częściej posiadały wykształcenie wyższe, a rza-
dziej wykształcenie podstawowe i zawodowe niż matki dzieci uczęszczających 
do gimnazjum (tab. 2). 

Porównując uzyskane dane do wyników badań przeprowadzonych w 1983 roku 
obserwuje się wzrost częstości osób z wyższym wykształceniem kosztem zmniejsze-
nia się częstości osób z wykształceniem podstawowym. W badaniach prowadzonych 
30 lat temu zaledwie 19,4% matek badanych dzieci deklarowało posiadanie wyższego 
wykształcenia, 17,2% posiadało wykształcenie podstawowe. Wśród matek dzieci 
badanych w roku 2010 niemal połowa deklarowała wyższe wykształcenie, a niespeł-
na 1,5% wykształcenie podstawowe. W pozostałych kategoriach wykształcenia nie 
obserwuje się już tak znaczących różnic, aczkolwiek częstość kobiet z wykształce-
niem zasadniczym zawodowym i średnim technicznym w badaniach sprzed 30 lat 
jest większa o średnio 10% w porównaniu do częstości występowania kobiet z tymi 
kategoriami wykształcenia wśród matek badanych w roku 2010.

Tabela 3. Częstość poszczególnych kategorii wykształcenia ojców badanych dzieci (%)

Kategoria wykształcenia Szkoła 
podstawowa Gimnazjum Całość

N 539 396 935

podstawowe 1,85 3,28 2,46

zawodowe 20,41 26,01 22,78

średnie techniczne 24,12 25,25 24,60

średnie ogólne 9,10 6,57 8,02

niepełne wyższe 5,19 5,30 5,24

wyższe 39,33 33,59 36,90

Analiza częstości kategorii wykształcenia ojców wykazała, iż podobnie jak matki 
najczęściej posiadali wykształcenie wyższe – 36,90%, nieco rzadziej wykształce-
nie średnie techniczne – 24,60% i zawodowe – 22,78%. Niewielu z nich posiadało 
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wykształcenie średnie ogólne – 8,02% oraz niepełne wyższe – 5,24%. Zakończenie 
edukacji jedynie na poziomie szkoły podstawowej deklarowało niespełna 2,5% re-
spondentów. Dodatkowa analiza materiału wykazała także w grupie ojców istnienie 
pewnych różnic w zależności od wieku. Poziom edukacji ojców badanych dzieci 
starszych częściej był niższy z przewagą wykształcenia podstawowego, zawodowego 
lub średniego technicznego. Ojcowie badanych dzieci młodszych częściej posiadali 
wykształcenie wyższe lub średnie ogólne (tab. 3). 

Porównując wyniki badań przeprowadzonych w roku 2010 do wyników badań 
z roku 1983 stwierdzono także wśród ojców wzrost liczby mężczyzn z wyższym 
wykształceniem. Trzydzieści lat temu posiadanie tej kategorii wykształcenia 
deklarowało 27% mężczyzn, obecnie blisko 37%. Widoczny jest spadek liczby  
osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. Wśród oj-
ców dzieci badanych w 2010 roku taką kategorię wykształcenia deklarowało 
odpowiednio 2,46% i 22,78%, podczas gdy w 1983 roku było to 11,6% i 31,3% 
mężczyzn.

Tabela 4. Pochodzenie społeczne matek badanych dzieci (%)

Kategoria pochodzenia 
społecznego

Szkoła 
podstawowa Gimnazjum Całość

N 527 398 925

robotnicze 52,56 49,75 51,35

chłopskie 7,02 6,53 6,81

inteligenckie 36,81 39,95 38,16

inne 3,61 3,77 3,68

Pochodzenie społeczne rodziców badanych dzieci rozpatrywano w czterech 
kategoriach: 1 – robotnicze, 2 – chłopskie, 3 – inteligenckie i 4 – inne. Większość 
matek badanych dzieci deklarowała pochodzenie robotnicze – 51,35%. Pochodze-
nie inteligenckie dotyczyło 38,16% matek. Pozostałe 10,49% kobiet deklarowało 
pochodzenie chłopskie lub inne. Częstość poszczególnych kategorii pochodzenia 
społecznego wydaje się nie zależeć od wieku kobiet, stwierdzono jednak, że ko-
biety, których dzieci uczęszczały do szkół podstawowych, częściej deklarowały 
pochodzenie robotnicze lub chłopskie, starsze zaś – pochodzenie inteligenckie 
lub inne (tab. 4).

Częstość poszczególnych kategorii pochodzenia społecznego ojców była niemal 
identyczna jak matek. Ponad połowa mężczyzn deklarowała pochodzenie robotnicze, 
a ponad 35% z nich – pochodzenie inteligenckie. Pochodzenie chłopskie lub inne 
charakteryzowało niewiele ponad 10% ojców (tab. 5). 



22 Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracja pokwitania...

Tabela 5. Pochodzenie społeczne ojców badanych dzieci (%)

Kategoria pochodzenia 
społecznego

Szkoła 
podstawowa Gimnazjum Całość

N 506 378 884

robotnicze 51,98 52,38 52,15

chłopskie 9,09 8,73 8,94

inteligenckie 34,78 35,71 35,18

inne 4,15 3,18 3,73

Wywiad ankietowy, przeprowadzony wśród matek, obejmował dokonaną przez nie 
subiektywną ocenę stresu związanego z ciążą – zarówno jej, jak i ojca dziecka. Analo-
gicznie kobiety dokonały oceny sytuacji rodzinnej, materialnej i zawodowej. Poproszono 
o odpowiedź na pytania: „jak Pani w skali od 0 (brak stresu) do 10 (bardzo silny) ocenia 
stres związany z ciążą” oraz „jak Pani w skali od 0 (bardzo zła) do 10 (bardzo dobra) 
ocenia swoją sytuację rodzinną…, materialną… i zawodową…)” (tab. 6).

Tabela 6. Przeciętna punktowa ocena stresu związanego z ciążą oraz sytuacji rodzinnej, materialnej i za-
wodowej dokonana przez matki badanych dzieci

Stres 
matki

Stres 
ojca

Sytuacja 
rodzinna

Sytuacja 
materialna

Sytuacja 
zawodowa

szkoła 
podstawowa

N 519 327 526 528 509

x 3,99 4,16 8,43 6,75 6,72

sd 2,85 2,99 1,95 1,97 2,39

gimnazjum

N 387 219 380 379 356

x 3,77 3,81 8,10 6,37 6,40

sd 2,84 3,09 2,12 1,95 2,54

całość

N 906 546 906 907 865

x 3,90 4,02 8,29 6,59 6,58

sd 2,85 3,03 2,03 1,97 2,46

Z obawy przed możliwością zmniejszenia częstości wypełnienia przesłanych 
kwestionariuszy ankiet, w ustaleniu sytuacji ekonomicznej rodziny posłużono się 
subiektywną jej oceną dokonaną przez matki badanych dzieci, a nie pytaniem o do-
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chody wyliczone w złotówkach, ponieważ współcześnie ludzie niechętnie deklarują 
publicznie prawdziwe dochody rodziny. Trzeba przy tym wspomnieć, iż kobieta 
posiadająca należytą wiedzę o potrzebach dzieci, przy mniejszych nawet dochodach 
potrafi odpowiednio zaspokoić te potrzeby. Wyznacznikiem statusu ekonomicznego 
może być więc również wykształcenie matek [Hatt i Waters 2006].

Wyniki analiz wykazały, iż niezależnie od wieku kobiety podobnie postrzegały 
poziom stresu, jak i podobnie oceniały swoją obecną sytuację, aczkolwiek młodsze 
kobiety wskazywały na nieco wyższy jego poziom zarówno u samych siebie, jak 
i u ojca dziecka. Kobiety te także nieco lepiej postrzegały swoją sytuację rodzinną, 
materialną i zawodową. Nieco wyższa ocena stresu w przypadku matek uczniów szkół 
podstawowych może wynikać z faktu, iż krótszy czas dzieli je od okresu ciąży i porodu 
i prawdopodobnie nieco lepiej pamiętają emocje związane z tym faktem (tab. 6). 

Podział oceny stresu na poszczególne kategorie: 0–4 pkt – stres słaby, 5–7 pkt – 
stres średni oraz 8–10 pkt – stres silny wykazał, iż około 60% kobiet stres związany 
z ciążą oceniało jako słaby, a blisko 30% – jako średni. Tylko niespełna 14% kobiet 
postrzegało ten stres jako silny. Dalsza analiza wykazała, iż matki dzieci starszych 
nieznacznie częściej postrzegały stres związany z ciążą jako słaby, podczas gdy 
młodsze kobiety postrzegały go jako „średni”. Stres związany z ciążą jako „silny” 
deklarowało niemal 13% matek dzieci młodszych i blisko 14% matek dzieci star-
szych (tab. 7). 

Tabela 7. Częstość kategorii stresu

Stres matki Sytuacja 
rodzinna

Sytuacja 
materialna

Sytuacja 
zawodowa

szkoła 
podstawowa 
(%)

N 519 526 528 509

0–4 58,19 3,99 10,23 13,95

5–7 28,90 19,77 49,81 41,06

8–10 12,91 76,24 39,96 44,99

gimnazjum (%)

N 387 380 379 356

0–4 63,05 6,58 13,19 17,42

5–7 22,48 24,21 56,73 45,22

8–10 14,47 69,21 30,08 37,36

całość (%)

N 906 906 907 865

0–4 60,26 5,08 11,47 15,38

5–7 26,16 21,63 52,70 42,77

8–10 13,58 73,29 35,83 41,85
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Subiektywną ocenę sytuacji rodzinnej, materialnej i zawodowej także podzielono 
na trzy kategorie: od 0 pkt do 4 pkt oznaczało złą sytuację, od 5 pkt do 7 pkt – śred-
nią, a od 8 pkt do 10 pkt – bardzo dobrą. Sytuację rodzinną jako złą postrzegało 
około 5% respondentek, jako średnią – niespełna 22%, a jako bardzo dobrą – niemal 
74%. Dalsza analiza wykazała, że rodzicielki dzieci uczęszczających do gimnazjów 
nieznacznie częściej oceniały swoją sytuację rodzinną jako złą lub średnią, podczas 
gdy matki dzieci młodszych częściej postrzegały ją jako bardzo dobrą. W przypadku 
oceny sytuacji materialnej i zawodowej stwierdzono, iż kobiety częściej oceniały je 
jako dobre, rzadziej zaś jako bardzo dobre. Stwierdzono także, iż ponad 10% kobiet 
sytuację materialną i zawodową postrzegało jako złą – odpowiednio było to 11,47% 
i 15,38%. Uzyskane dane wskazują, iż matki dzieci starszych – w porównaniu do 
kobiet posiadających młodsze dzieci – nieco częściej postrzegały swoją sytuację 
materialną i zawodową jako średnią, rzadziej zaś jako bardzo dobrą. Jako złą, swoją 
sytuację materialną i zawodową, w przypadku kobiet posiadających dzieci starsze, 
oceniało odpowiednio 13,19% oraz 17,42%, a wśród kobiet młodszych było to od-
powiednio około 3% mniej (tab. 7).

Tabela 8. Typy rodzin (%)

Szkoła podstawowa Gimnazjum Całość

N 576 412 988

małżeństwa 82,12 78,64 80,67

związek nieformalny 3,30 2,18 2,83

samotna matka 8,85 11,16 9,82

matka z ojczymem 4,69 6,56 5,46

inne 1,04 1,46 1,22

Wywiad ankietowy zawierał także pytanie: kto wychowuje dziecko? Wydzielono 
pięć kategorii: 1 – rodzice biologiczni będący małżeństwem, 2 – rodzice biologiczni 
pozostający w związku nieformalnym, 3 – samotna matka, 4 – matka z ojczymem, 
5 – inne. W badanej próbie (tej części, która przesłała informacje o rodzinie) ponad 
83% dzieci wychowywanych jest przez oboje rodziców, aczkolwiek 2,83% z nich 
nie sformalizowało związku. Blisko 10% wychowywanych jest przez samotne matki, 
zaś niewiele ponad 5% przez matki pozostające w związku z ojczymem dziecka. 
Najmniejszy procent dzieci (1,2%) jest wychowywanych przez osoby nie będące ich 
biologicznymi rodzicami. Stwierdzono także, iż dzieci z gimnazjów nieco rzadziej 
wzrastają w rodzinie pełnej, a ich matki nieco częściej pozostają samotne lub po-
wtórnie wychodzą za mąż, podczas gdy dzieci ze szkół podstawowych nieco częściej 
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wychowywane są przez rodziców biologicznych, którzy zawarli związek małżeński 
(82,12%) lub też pozostają w związku nieformalnym (3,3%) (tab. 8). 

Uogólniając, można by określić, iż około 16% dzieci wzrasta bez stałej obecno-
ści biologicznego ojca w ich życiu. Według szacunków dyrekcji szkół, w zależności 
od szczebla kształcenia, 20–28% dzieci wzrasta w rodzinie o zaburzonej strukturze. 
Według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2002 
r. rodzice samotnie wychowujący dzieci (najczęściej matki) stanowili 25% rodzin 
z dziećmi. Uzyskana częstość 16% wskazuje, iż matki będące w takiej sytuacji 
stosunkowo chętnie odpowiadały na nasze niekiedy intymne pytania, dotyczące 
ich relacji z ojcem dziecka. Wynika z tego, iż były one zainteresowane rozwojem 
dziecka.

Tabela 9. Przeciętna liczba dzieci w rodzinie

Szkoła podstawowa Gimnazjum Całość

N 573 412 985

x 2,02 2,30 2,14

sd 0,83 1,29 1,05

min. 1 1 1

max. 6 10 10

Tabela 10.  Częstość rodzin (%) z jednym, dwojgiem, trojgiem, czworgiem i większą liczbą dzieci

Szkoła podstawowa Gimnazjum Całość

N 573 412 985

1 dziecko 26,00 23,30 24,87

2 dzieci 52,70 47,09 50,36

3 dzieci 16,06 17,96 16,85

4 i więcej dzieci 5,24 11,65 7,92

W badanym materiale średnia liczba dzieci w rodzinie wynosiła 2,14. W przy-
padku dzieci starszych średnia była nieznacznie wyższa i wynosiła 2,30, natomiast 
w przypadku dzieci młodszych 2,02 (tab. 9). W badanej próbie dominowały zatem 
rodziny z dwojgiem dzieci – 50,36%. Jedna czwarta rodzin posiadała tylko jedno 
dziecko, zaś blisko 17% – troje dzieci. Rodzin z czworgiem lub więcej dzieci było 
blisko 8%. Szczegółowe analizy wykazały, iż dzieci uczęszczające do szkoły podsta-
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wowej częściej posiadały jednego brata lub siostrę lub też były jedynakami, podczas 
gdy uczniowie gimnazjum częściej pochodzili z liczniejszych rodzin (tab. 10). Jest 
to niewątpliwie związane z wiekiem rodziców. Rodzice dzieci uczęszczających do 
szkoły podstawowej są młodsi od rodziców gimnazjalistów. 

Porównując uzyskane wyniki badań do wyników badań prowadzonych w roku 
1983 stwierdzono, iż w ciągu trzech dekad nie zmieniła się średnia liczba dzieci w ro-
dzinie. Trzydzieści lat temu podobnie jak obecnie dominowały rodziny z dwojgiem 
dzieci, następne były z kolei rodziny z jednym dzieckiem. Troje dzieci występowało 
wówczas w 15% rodzin, zaś wielodzietnych rodzin było 6,9%.

Tabela 11. Średnia liczba dzieci w rodzinie, w kategorii wykształcenia matki

Szkoła podstawowa Gimnazjum Całość

W
yk

sz
ta

łc
en

ie
 n

is
ki

e N 73 74 147

x 2,18 2,86 2,52

sd 1,17 1,65 1,47

min. 1 1 1

max. 6 8 8

W
yk

sz
ta

łc
en

ie
 ś

re
dn

ie N 167 122 289

x 2,11 2,06 2,09

sd 0,87 1,04 0,94

min. 1 1 1

max. 6 9 9

W
yk

sz
ta

łc
en

ie
 w

yż
sz

e N 319 215 534

x 1,91 2,23 2,04

sd 0,71 1,21 0,95

min. 1 1 1

max. 4 10 10

Na podstawie deklarowanego wykształcenia (tab. 11) matki badanych dzieci 
podzielono na 3 grupy i zbadano ich dzietność. Pierwszą grupę stanowiły kobiety 
o niskim poziomie edukacji (wykształcenie podstawowe i zawodowe), drugą – 
o średnim (ukończone technikum lub liceum), trzecią zaś grupę stanowiły matki 
z wykształceniem półwyższym lub wyższym. Średnia liczba dzieci w rodzinie była 
statystycznie istotnie związana z wykształceniem matki (p < 0,01). Liczba dzieci 
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w rodzinie była większa wśród kobiet o najniższym poziomie edukacji, w porów-
naniu z pozostałymi grupami.

Do całości zbadanej kohorty można odnieść znaną tendencję, iż w miarę zwięk-
szania się poziomu edukacji kobiet wzrasta częstość tych z jednym lub dwojgiem 
dzieci, a maleje – z większą liczbą dzieci (tab. 12). 

Tabela 12. Częstość rodzin (%) z jednym dwojgiem, trojgiem, czworgiem i wieksza liczbą dzieci, w kategorii 
wykształcenia matki

Szkoła 
podstawowa Gimnazjum Całość

W
yk

sz
ta

łc
en

ie
 n

is
ki

e

N 73 74 147

1 dziecko 35,62 16,22 25,85

2 dzieci 30,14 40,54 35,37

3 dzieci 19,17 14,86 17,01

4 i więcej dzieci 15,07 28,38 21,77

W
yk

sz
ta

łc
en

ie
 ś

re
dn

ie

N 167 122 325

1 dziecko 22,16 27,87 28,30

2 dzieci 52,10 47,54 51,08

3 dzieci 19,76 19,67 16,31

4 i więcej dzieci 5,98 4,92 4,31

W
yk

sz
ta

łc
en

ie
 w

yż
sz

e

N 319 215 753

1 dziecko 26,96 23,26 32,80

2 dzieci 57,68 49,30 52,59

3 dzieci 12,54 18,14 11,69

4 i więcej dzieci 2,82 9,30 2,92

 
Średni wiek matek w chwili urodzenia badanego dziecka wynosił 27,99 lat, a oj-

ców – 30,39 lat. Rodzice dzieci w wieku gimnazjalnym byli wówczas nieznacznie 
starsi (blisko 1,5 roku), co nie jest różnicą statystycznie istotną (tab. 13).

Przeciętny wiek matek w chwili urodzenia pierwszego dziecka wynosił 25,74 lat 
a w przypadku ojców było to 28,25 lat. Rodzice dzieci uczęszczających do gimna-
zjum pod tym względem nie różnili się statystycznie istotnie od rodziców uczniów 
szkół podstawowych (tab. 14).
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Tabela 13. Wiek matki i ojca w chwili urodzenia badanego dziecka

Szkoła podstawowa Gimnazjum Całość

matka ojciec matka ojciec matka ojciec

N 558 535 409 394 967 929

x 27,40 29,70 28,79 31,32 27,99 30,39

sd 4,73 5,69 5,84 6,68 5,27 6,19

min. 17,71 18,48 17,20 17,60 17,20 18,48

max. 43,58 61,57 46,73 50,56 46,73 61,57

Tabela 14. Wiek matki i ojca w chwili urodzenia pierwszego dziecka

Szkoła podstawowa Gimnazjum Całość

matka ojciec matka ojciec matka ojciec

N 340 328 224 216 564 544

x 25,49 27,95 26,11 28,70 25,74 28,25

sd 3,67 5,17 5,04 6,46 4,28 5,72

min. 16,71 18,48 17,20 17,60 16,71 17,60

max. 38,97 61,57 41,63 50,56 41,63 61,57

Częstość palenia papierosów przez matki badanych dzieci wynosiła ponad 20%, 
nieznacznie częściej paliły kobiety (co piąta matka), których dzieci uczęszczały do 
gimnazjum (tab. 15).

Tabela 15. Częstość palenia papierosów przez matki (%)

Szkoła podstawowa Gimnazjum Całość

N 526 390 916

częstość palenia (%) 22,62 24,36 23,36

Tabela 16. Częstość (%) rozwodów i separacji 

Szkoła podstawowa Gimnazjum Całość

N 566 412 978

rozwód 8,13 9,22 8,59

separacja 1,24 1,70 1,43
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Częstość rozwodów w rodzinach badanych dzieci kształtowała się na poziomie 
8,59%. Nieznacznie częściej gimnazjaliści pochodzili z rodzin, w których rodzice 
rozwiedli się. Częstość separacji natomiast wynosiła 1,43% i także nieznacznie 
częściej dotyczyła rodzin badanych gimnazjalistów (tab. 16).

Tabela 17. Cechy budowy ciała rodziców

Szkoła podstawowa Gimnazjum Całość

matka ojciec matka ojciec matka ojciec

W
ys

ok
oś

ć 
ci

ał
a N 559 524 410 388 969 912

x 165,07 177,98 164,54 177,00 164,85 177,57

sd 5,85 6,38 5,42 6,79 5,67 6,57

min. 147 164 150 150 147 150

max. 185 204 181 200 185 204

M
as

a 
ci

ał
a

N 555 489 404 364 959 853

x 63,39 85,10 66,16 85,52 64,56 85,28

sd 10,91 12,73 12,18 13,48 11,54 13,05

min. 43 50 45 53 43 50

max. 120 120 176 150 120 150

BM
I

N 555 489 404 364 959 853

x 23,25 26,80 24,44 27,27 23,75 27,00

sd 3,74 3,52 4,36 3,81 4,06 3,65

min. 16,61 16,90 17,01 16,60 16,61 16,60

max. 42,52 41,52 40,90 44,30 42,52 44,30

Analiza cech budowy somatycznej wykazała, iż średnia wysokość ciała matek 
wynosiła blisko 165 cm, zaś ojców 178 cm. W obu przypadkach, nieznacznie wy-
żsi byli rodzice dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Masa ciała była 
natomiast nieco większa w przypadku rodziców gimnazjalistów. Różnice nie były 
statystycznie istotne. W przypadku kobiet wynosiły one około 3 kg, a w przypadku 
mężczyzn około 0,5 kg. Stwierdzono również, iż rodzice dzieci młodszych byli nieco 
szczuplejsi od rodziców dzieci uczących się w gimnazjum (tab. 17).

Wysokość ciała rodziców dzieci badanych w 2010 roku różni się statystycznie 
istotnie (p < 0,001) od wysokości rodziców dzieci badanych trzydzieści lat temu. 
Zarówno matki, jak i ojcowie dzieci badanych w 1983 roku byli niżsi od rodziców 
dzieci badanych obecnie. W przypadku matek różnica wynosiła blisko 2,5 cm (162,5 
± 5,17 cm), zaś w przypadku ojców 3,0 cm (174,5 ± 6,02 cm). 



30 Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracja pokwitania...

Przeciętny rok urodzenia rodziców dzieci badanych w 2010 roku wynosił dla 
matek – 1969,6 ± 6,0; dla ojców – 1967,2 ± 6,8. W większości wypadków zakres 
daty urodzenia mieścił się w granicach 1960–1975 roku. 

Dzieci badane w 1983 roku urodzone były w latach 1963–1980. W przybliżeniu 
można by uznać, iż stanowią one pokolenie, z którego wywodzą się rodzice badanych 
w 2010 roku dzieci.

2.2. Dojrzewanie płciowe 

Jednym z najważniejszych etapów rozwoju ontogenetycznego jest okres dojrzewania 
płciowego, jako przejście między harmonią dziecięcą a harmonią i stabilizacją roz-
woju człowieka dorosłego. W organizmie zachodzą wówczas gwałtowne przemiany 
hormonalne oraz zjawiska dojrzewania strukturalnego i funkcjonalnego wszystkich 
organów i narządów wewnętrznych, a także przyspieszone wzrastanie (skok po-
kwitaniowy). Do charakterystycznych przeobrażeń, oprócz zmiany wielkości ciała, 
należy pojawianie się II i III-rzędowych cech płciowych: zmiany w proporcjach 
ciała, rozwój piersi i owłosienia łonowego, pojawianie się miesiączki u dziewcząt 
czy rozwój genitaliów u chłopców.

Wiek pojawiania się pierwszej menstruacji (menarche) jest jednym z najpospolit-
szych mierników tempa rozwoju i dojrzewania. W wielu badaniach dokumentowano 
powiązania tego przejawu dojrzewania z różnymi zmiennymi – genetycznymi i śro-
dowiskowymi, również w populacji krakowskiej [Bocheńska 1972; Cichocka 1989; 
Cichocka i Żarów 2002]. Zmiany sekularne wieku menarche u dziewcząt z Krakowa 
na przestrzeni ostatnich 40 lat pokazano w tabeli 18. 

Tabela 18. Przeciętny wiek osiągania różnych stadiów dojrzewania płciowego u chłopców i dziewcząt 
z Krakowa w latach 1971−2010

Cechy dojrzewania

Przeciętny wiek osiągania różnych stadiów dojrzewania 
płciowego w populacji Krakowa w okresie 4 dekad  

(w latach)

2010# 2000 1983 b 1971a

Menarche (wiek probitowy) 12,68 ± 0,07 12,86c 13,14 13,12

Piersi − II stadium rozwoju 10,32 ± 0,08 − 10,90 −

Owłosienie łonowe
II stadium rozwoju

dziewczęta 10,64 ± 0,08 − 11,42 11,70

chłopcy 11,80 ± 0,10 12,10d 12,83 12,99

# x ± SE; a Gołąb 1979; b Chrzanowska i wsp. 1988; c Cichocka i Żarów 2002; d Gołąb i Brudecki 2007.
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Od początku lat 70. XX wieku, podczas pierwszej analizowanej dekady, wiek 
menarche nie wykazywał zmian. Akceleracja dojrzewania zaznaczyła się dopiero 
u dziewcząt badanych w 2000 r. (o około 3 mies., różnica statystycznie istotna) 
i postępuje nadal, o kolejne 2 miesiące (różnica nieistotna statystycznie). Aktualny 
przeciętny wiek I miesiączki − to 12,68 lat i w ciągu całego analizowanego okresu 
− 40 lat, uległ istotnemu (p < 0,01) przyspieszeniu o przeszło 5 miesięcy. 

Początek rozwoju gruczołów piersiowych u dziewcząt również uległ wyraźnemu 
przesunięciu na wcześniejsze lata ontogenezy, z przeciętnie 10,90 lat u dziewcząt 
badanych w 1983 r. do 10,32 lat – u badanych aktualnie (tab. 18), tj. o 7 miesięcy 
w ciągu trzech dekad (p < 0,01). 

Jednakże największe przyspieszenie zaobserwowano w przypadku rozwoju owło-
sienia łonowego zarówno u dziewcząt, jak i chłopców (tab. 18). W grupie dziewcząt 
początek rozwoju owłosienia łonowego był obserwowany średnio w wieku 11,70 lat 
u dziewcząt badanych w 1971 r., a u rówieśniczek badanych aktualnie występował 
o 1 rok wcześniej, tzn. w wieku 10,64 lat (p < 0,01). U płci męskiej początek rozwoju 
owłosienia łonowego miał miejsce przeciętnie w wieku 12,99 lat w badaniach z 1971 
r., a 4 dekady później już o ponad 1 rok wcześniej, tzn. w wieku 11,80 lat (różnica 
wynosząca 14 miesięcy jest istotna statystycznie, p < 0,01). Tempo akceleracji jest 
małe między latami 1971−1983 i wynosi około 2–3 miesiące. Zwiększa się znacznie 
między latami 1983−2000 (9 miesięcy u chłopców, brak danych dla dziewcząt). 
W dekadzie 2000–2010, wprawdzie słabiej zaznaczone, ale następuje dalsze obniżanie 
się wieku początku rozwoju owłosienia łonowego u chłopców o ponad 3 miesiące, 
a o 2 miesiące wieku I menstruacji u dziewcząt. 

Analizy statystyczne nie ujawniły zależności między cechami dojrzewania płcio-
wego a wykształceniem matki.

Dojrzewanie jest regulowane przez system neuroendokrynny. Analogiczne eta-
py rozwoju ontogenetycznego płeć męska przechodzi około 2 lata później niż płeć 
żeńska. Obserwacja wieku początków rozwoju owłosienia łonowego pokazała, iż 
w ostatnich trzech dekadach (1983−2000) większej akceleracji polegała pod tym 
względem płeć męska (powyżej 1 roku) niż płeć żeńska (przeszło 9 miesięcy). Z ko-
lei pośród analizowanych cech pokwitania u dziewcząt zaznaczyła się największa 
akceleracja właśnie rozwoju owłosienia łonowego (przeszło 9 miesięcy), nieco 
mniejsza w przypadku rozwoju gruczołów piersiowych (7 miesięcy), a najmniej 
obniżył się wiek I menstruacji (ponad 5 miesięcy). Sugeruje to, iż jakieś czynniki 
wywierały silniejszą presję na oś podwzgórzowo-przysadkową regulacji hormo-
nalnej frakcji androgennej niż estrogennej. Jeżeli uznamy w przybliżeniu, iż dzieci 
badane w 1983 r. stanowią generację rodziców dzieci badanych w 2010 r., to o taki 
właśnie czas nastąpiło przyspieszenie dojrzewania płciowego między pokoleniem 
dzieci w stosunku do rodziców. Większy dystans pod względem zapoczątkowania 
pokwitania, określonego rozwojem owłosienia łonowego, zaznaczył się w parach 
ojciec-syn (ponad 1 rok) niż w przypadku pary matka-córka (9 miesięcy). W aspekcie 
przemian sekularnych dystans w początkach rozwoju owłosienia łonowego między 



32 Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracja pokwitania...

chłopcami i dziewczętami wynosił w 1983 roku 1,41 lat, zaś w trzydzieści lat później 
zmniejszył się do 1,16 lat (3 miesiące). 

O ile wiek menarche w wielu badaniach wykazuje powiązania z różnymi zmien-
nymi socjoekonomicznymi, to w przypadku rozwoju owłosienia łonowego wyniki 
podobnych analiz nie są jednoznaczne [Bocheńska 1972; Chrzanowska i wsp. 1988; 
Cichocka 1989; Cichocka i Żarów 2002]. W badaniach longitudinalnych prowadzo-
nych na dużej próbie dzieci z Nowej Huty Cichocka [1989] nie stwierdziła zależności 
między rozwojem owłosienia łonowego u dziewcząt a statusem socjoekonomicznym 
rodziny, podobnie jak Gołąb i wsp. [1993] oraz Gołąb i Brudecki [2007], którzy 
wykonali podobne analizy na grupie chłopców. Z jakością warunków życia rodziny 
czy też wykształcenia rodziców nie był także związany czas występowania oraz 
wielkość skoku pokwitaniowego chłopców [Gołąb i wsp. 1993].

Pozwala to przypuszczać, iż postulowane powszechnie czynniki, tj. polepszenie 
warunków bytu, odżywiania i opieki medycznej, miały swój wpływ, ale to nie one są 
prawdopodobnie głównymi „reżyserami” akceleracji dojrzewania dzieci. Coraz więcej 
badań pokazuje, iż zanieczyszczenia środowiska, szereg chemikaliów powszechnie 
występujących w artykułach codziennego użytku czy też żywności (składniki wszech-
obecnych mas plastycznych, kosmetyków, a także pestycydy, konserwanty itd.) określa-
nych jako ksenoestrogeny, chociażby dioksyny czy polichlorowane bifenyle, zakłócają 
funkcje endokrynnego wydzielania hormonów sterydowych, m.in. przyspieszając czy 
też hamując dojrzewanie płciowe dzieci [Parent i wsp. 2003; Roy i wsp. 2009]. Nie jest 
to jednak pełna lista możliwych czynników modulujących procesy rozwoju dzieci.

2.3. Rozwój zębowy 
Prace z zakresu oceny wieku rozwojowego dotyczą głównie czasu wyrzynania się 
poszczególnych zębów stałych oraz łącznej liczby wyrzniętych zębów w różnych 
populacjach. Ustalone na tej podstawie normy w postaci średnich arytmetycznych 
i zmienności międzyosobniczej lub też w postaci rozkładów i siatek centylowych 
służą, głównie jako kryterium wieku zębowego, do oceny stopnia zaawansowania 
rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży.

Powszechnie wiadomo, że parametry somatyczne człowieka podlegają wpływom 
różnorodnych czynników zewnętrznych – czym tłumaczy się zmiany międzygeneracyjne 
w tym zakresie – akcelerację rozwoju dzieci. Mimo wielu badań [Bernhard i Glöckler 
1995; Bastos i wsp. 2007] słabiej udokumentowana jest taka współzależność z rozwojem 
uzębienia, szczególnie dentycji stałej. W przeciwieństwie do rozwoju somatycznego, 
istnienie akceleracji ząbkowania stałego jest dyskusyjne. Istnieje szereg doniesień stwier-
dzających przyspieszenie drugiej dentycji [Nehrebecka 1972; Wolański 1983; Fabrykova 
1965; Skaloud 1965 − za Chrzanowska i Lubera 1984; Chrzanowska i Lubera 1984; 
Höffding i wsp. 1984; Virtanen i wsp. 1994; Różyło-Kalinowska i wsp. 2008]. Jednakże 
wielu autorów nie obserwuje takiej tendencji [Panek 1970 − za Chrzanowska i Lubera 
1984; Bernhard i Glöckler 1995; Parner i wsp. 2001; Diamanti i Townsend 2003].



332. Wyniki

Tanner [1963] podaje, iż dentycja u człowieka jest determinowana głównie ge-
netycznie, natomiast czynniki społeczno-ekonomiczne wywierają wpływ na tempo 
wyrzynania zębów stałych, ale w mniejszym stopniu niż na inne cechy rozwoju biolo-
gicznego. Badania Osborna, Panka i Milicerowej oraz Strzyżewskiego [za Strzyżewski 
1972] pokazują, iż dynamika wyrzynania się uzębienia stałego zdeterminowana jest 
w większym stopniu przez czynniki genetyczne niż środowiskowe i normy rozwoju 
nie muszą być często aktualizowane. Podobnie Bernhard i Glöckler [1995] wnioskują, 
iż dentycja u człowieka jest determinowana głównie genetycznie, więc czynniki śro-
dowiskowe odgrywają daleko mniejszą rolę niż w ogólnym rozwoju fizycznym.

W tabeli 19 przedstawiono aktualny czas wyrzynania się poszczególnych zębów 
dentycji stałej. Ponieważ była zachowana duża symetria w tempie ząbkowania 
w częściach lewej i prawej obu szczęk, podano jeden przeciętny wiek wyrzynania 
się zęba każdej kategorii, oddzielnie dla szczęki i żuchwy. 

Zęby w żuchwie wyrzynają się przeciętnie wcześniej niż w szczęce, z wyjątkiem 
zębów przedtrzonowych.

 
Tabela 19. Charakterystyki statystyczne czasu wyrzynania się zębów stałych u chłopców i dziewcząt 
z Krakowa (w latach)

Kategoria 
zębów

Szczęka Żuchwa

x SE x SE

Chłopcy
I1 6,87 0,06 6,13 0,06
I2 7,98 0,06 7,06 0,06
C 11,08 0,09 10,54 0,08
P1 9,89 0,08 10,08 0,09
P2 10,70 0,09 10,81 0,09
M1 6,42 0,06 6,25 0,06
M2 12,29 0,09 11,76 0,10

Dziewczęta
I1 6,60 0,06 5,85 0,05
I2 7,66 0,07 6,88 0,06
C 10,58 0,08 9,87 0,08
P1 9,74 0,08 9,76 0,08
P2 10,58 0,09 11,61 0,09
M1 6,33 0,06 6,15 0,06
M2 12,02 0,09 11,37 0,09

Kierunek zmian sekularnych w ciągu ostatnich 60 lat nie jest jednolity (tab. 20). 
W porównaniu do równolatków badanych w 1952 r., w serii badań z 1983 r. zaznaczyło 
się wyraźne opóźnienie ząbkowania, średnio o około 4 miesiące u chłopców i o około 
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7 miesięcy u dziewcząt [tab. 20; Pałosz i wsp. 2010]. Z kolei dzieci badane w 2010 r. 
wykazują przyspieszenie wieku wyrzynania się zębów w stosunku do próby badanej 
w 1983 r. średnio o około 5 miesięcy u chłopców i o około 6 miesięcy u dziewcząt. 
W tabeli 20 pokazano wielkość i kierunek trendu w wymianie uzębienia między dziećmi 
badanymi w latach 1952 i 2010. Obraz zmian nie jest jednolity. Czas wyrzynania się zę-
bów w jednych kategoriach uległ nieznacznemu przyspieszeniu, a w innych − opóźnieniu. 
Wydaje się, iż nie są to jednak zmiany chaotyczne i wyłania się pewna prawidłowość.

Tabela 20. Przeciętny wiek wyrzynania się poszczególnych zębów stałych u dzieci z Krakowa w aspekcie 
zmian międzypokoleniowych

Kategoria zębów

Serie badań

Kraków

1952 1983 2010 trend*
Chłopcy

Szczęka (wiek w latach)
I1 7,08 7,28 6,87 – 0,21
I2 8,33 8,34 7,98 – 0,35
C 11,33 11,68 11,08 – 0,25
P1 9,75 10,40 9,89 +0,14
P2 11,17 11,11 10,70 – 0,47
M1 6,35 6,66 6,42 +0,07
M2 12,66 12,81 12,29 – 0,37

Żuchwa (wiek w latach)
I1 6,33 6,42 6,13 – 0,20
I2 7,25 7,19 7,06 – 0,14
C 10,50 10,98 10,54 +0.04
P1 10,50 10,69 10,08 – 0,42
P2 11,83 11,59 10,81 – 0,02
M1 6,17 6,40 6,25 +0,08
M2 12,00 12,07 11,76 – 0,24

Dziewczęta
Szczęka (wiek w latach)

I1 6,83 7,19 6,60 – 0,23
I2 7,66 7,93 7,66 0,00
C 10,66 11,42 10,58 – 0,08
P1 9,41 10,27 9,74 +0,33
P2 10,41 11,16 10,58 +0,17
M1 6,00 6,41 6,33 +0,33
M2 12,17 12,78 12,02 – 0,15

Żuchwa (wiek w latach)
I1 6,08 6,33 5,85 – 0,23
I2 7,00 7,40 6,88 – 0,12
C 9,25 10,62 9,87 +0,62
P1 9,83 10,50 9,76 – 0,07
P2 10,75 11,48 11,61 +0,86
M1 5,83 6,32 6,15 +0.32
M2 11,25 12,01 11,37 +0,12

* Znak minus oznacza obniżenie się, a znak plus zwiększenie się aktualnego wieku wyrzynania zębów w odniesieniu do dzieci badanych 
w 1952 r.
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Opóźnienie jest minimalne u chłopców, a u dziewcząt – wyraźniejsze. Przyspie-
szenie jest większe u chłopców. W ciągu ostatnich 60 lat u obu płci obniżeniu uległ 
nieznacznie (średnio o około 2−3 miesiące) wiek wyrzynania się zębów zlokalizowa-
nych w części przedniej obu szczęk, tj. zębów siecznych. Natomiast zęby położone 
głębiej w jamie ustnej, szczególnie przedtrzonowe i pierwsze trzonowe u płci żeńskiej, 
wyrzynają się nieco później (średnio o około 4 miesiące). Taki przebieg zmian seku-
larnych spowodował u obu płci zmiany w sekwencji wyrzynania się poszczególnych 
kategorii zębów (tab. 21) głównie w żuchwie, a więc w tej części uzębienia, które 
wyrzyna się najwcześniej. W grupie badanej w 1952 r. obserwujemy typ ząbkowania 
molarowego (jako pierwszy wyrzyna się M1), w 1983 r. ząb kategorii M1 wyrzyna 
się jednocześnie z I1, a w 2010 r. środkowy ząb sieczny wyrzyna się jako pierwszy, 
przed M1 – typ incisiwalny ząbkowania. 

Tabela 21. Kolejność wyrzynania się poszczególnych zębów stałych u dzieci z Krakowa w aspekcie zmian 
międzypokoleniowych

Serie
badań

Kolejność wyrzynania się zębów

Szczęka górna Szczęka dolna

Chłopcy

1952 M1 I1 I2 P1 P2 C M2 M1 I1 I2 P1 = C P2 M2

1983 M1 I1 I2 P1 P2 C M2 M1 = I1 I2 P1 C P2 M2

2010 M1 I1 I2 P1 P2 C M2 I1 M1 I2 P1 C P2 M2

Dziewczęta

1952 M1 I1 I2 P1 P2 C M2 M1 I1 I2 C P1 P2 M2

1983 M1 I1 I2 P1 P2 C M2 M1 = I1 I2 P1 C P2 M2

2010 M1 I1 I2 P1 P2 = C M2 I1 M1 I2 P1 C M2 P2

Knychalska-Karwan i wsp. [1996] nie stwierdzają akceleracji drugiego ząbkowa-
nia w badaniach prowadzonych od 1959 r. do 1992 r. w populacji Krakowa. Badana 
przez nich w 1992 r. grupa dzieci wykazuje niższy poziom rozwoju zębowego, niż 
ich rówieśnicy obserwowani w latach 50. XX wieku. Również w Danii – mimo 
akceleracji rozwoju fizycznego – nie stwierdzono podobnego zjawiska dotyczącego 
wyrzynania zębów stałych, w rzeczywistości średni wiek wyrzynania się wszystkich 
zębów nawet nieznacznie wzrósł [Parner i wsp. 2001]. W Australii zaobserwowano, 
iż czas wyrzynania się zębów stałych u dzieci jest ogólnie późniejszy niż to było 
40 lat wcześniej [Diamanti i Townsend 2003]. W Niemczech w ostatnich 100 latach 
także nie stwierdzono jednolitego trendu wcześniejszego wyrzynania zębów dentycji 
stałej [Bernhard i Glöckler 1995; Wedl i wsp. 2004; Friedrich i wsp. 2006]. 
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Proces retardacji wyrzynania M1 stwierdzono w wielu populacjach [Valšik 1975; 
Nakahara i Sekimoto 2003; Szydłowska i wsp. 2005]. Opóźnianie wyrzynania się 
pierwszego zęba trzonowego z towarzyszącą akceleracją wyrzynania przyśrodkowego 
siekacza stwierdzono ze zwiększającą się częstością u dzieci w krajach rozwiniętych 
[Wolański i wsp. 2007]. W badaniach polskich z lat 60. XX wieku również obserwuje 
się podobne zjawisko, częściej u dzieci miejskich (23,5%) niż u wiejskich (7,2%) 
[Wolański i wsp. 2007]. W latach 70. we Wrocławiu [Wich 1980] i na początku XXI 
wieku w Łodzi [Szydłowska i wsp. 2005] wśród dzieci z rodzin o wysokim statusie 
socjoekonomicznym typ incisiwalny ząbkowania wtórnego stwierdzono u 30−40% 
dzieci. Podobne zjawisko zaobserwowano w populacji Madrytu [Masa, 1986 − za 
Wolański 2007].

Jakie czynniki spowodowały taki obraz zmian sekularnych? Mając na uwadze 
mechanizmy kształtowania się zawiązków i rozwoju zębów trudne jest wyjaśnianie 
zmian oprzeć na poprawie warunków socjoekonomicznych społeczeństw. Pałosz 
[1989] w prezentowanych badaniach z 1983 r. nie stwierdziła występowania istotnych 
związków między wyrzynaniem się zębów stałych a zmiennymi środowiskowymi, tj. 
sposobem żywienia, statusem społecznym czy też wykształceniem rodziców. Podob-
nie w badaniach aktualnych ani wykształcenie matki czy ojca (można je traktować 
również jako wyznacznik statusu socjoekonomicznego), ani inne czynniki niegene-
tyczne, takie jak pochodzenie społeczne matki, przebieg ciąży, rodzaj porodu czy 
kolejność urodzenia dziecka, nie wykazują związków z rozwojem zębowym dzieci, 
określonym liczbą wyrzniętych zębów stałych (współzależność stochastyczna ba-
dana testem χ², między liczbą wyrzniętych zębów stałych u dzieci a wymienionymi 
powyżej zmiennymi okazała się nieistotne statystycznie) [Cichocka i wsp. 2009].

Brak zależności między ząbkowaniem a przedstawionymi zmiennymi socjoeko-
nomicznymi czy też sposobem odżywiania pozwala przypuszczać, iż nie miały one 
większego wpływu na kształtowanie się zmian sekularnych w rozwoju uzębienia. 

W szeregu prac udokumentowano natomiast hamujące działanie fluoru na wy-
rzynanie się zębów stałych, szczególnie przedtrzonowych [Künzel 1976; Śmiech-
Słomkowska i Cichocka 1984; Tseng i wsp. 1989; Szeląg 1990; Virtanen i wsp. 1994; 
Campagna i wsp. 1995; Knychalska-Karwan i wsp. 1996], chociaż istnieją doniesienia 
o braku takich efektów [Rashed i Hafez 1995; Wójtowicz 1997].

W krajach zachodnich dużo wcześniej, a „w Polsce program profilaktyki fluor-
kowej próchnicy zębów zaczął się na początku lat 70. XX wieku” [Jańczuk 2005]. 
W badanej populacji program fluorkowania zębów objął dopiero dzieci badane 
w 1983 r., gdyż były one urodzone w latach od 1965 (18-latki) do 1979 r. (4-latki). 
Młodsze dzieci (urodzone w 1971 r. i później) już we wczesnym okresie życia, a więc 
w fazie kształtowania się zawiązków zębów stałych, były poddawane działaniu jonów 
fluorkowych − zarówno miejscowemu (pasty do zębów, żele itp.), jak i ogólnemu 
(woda pitna). Niemniej ważne jest, iż od roku 1954, a więc po zakończeniu pierwszej 
serii badań, funkcjonowały w Krakowie i okolicy giganty przemysłowe wyrzucające 
do gleby, powietrza i wody duże ilości fluoru, tj. kombinat im. Lenina (aktualnie im. 
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Sendzimira), Huta Aluminium w Skawinie (zamknięta dopiero w latach 80. XX w.) 
oraz dwie elektrociepłownie. W latach 70. ubiegłego wieku u dzieci w Skawinie 
rozwój zębowy był, w porównaniu do innych populacji, statystycznie istotnie opóź-
niony [Knychalska-Karwan i wsp. 1996].

Jak twierdzi Szeląg [1990], „na terenach, gdzie nie ma fluoru w wodzie pitnej 
i powietrzu następuje akceleracja wymiany uzębienia”. Analizując niepublikowane 
materiały Panka, dotyczące ciągłych i przekrojowych badań dzieci wiejskich urodzo-
nych w latach 1941−1970, a więc przed wdrożeniem profilaktyki fluorkowej próch-
nicy, Pałosz [1989] zaobserwowała przyspieszenie wyrzynania się zębów stałych.

W świetle powyższych faktów fluor okazuje się, zapewne nie jedynym, czyn-
nikiem opóźniającym ząbkowanie stałe. Z informacji uzyskanych w Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie wynika, że od wielu lat woda nie 
podlega fluorowaniu.

2.4. Ogólna budowa ciała – wysokość  
i masa oraz proporcje wagowo-wzrostowe (BMI)

Wielkość ciała, wzajemne proporcje jego składowych są warunkowane zarówno 
czynnikami dziedzicznymi, jak i środowiskowymi. Poziom rozwoju tych podsta-
wowych cech morfologicznych jest najpowszechniej stosowanym kryterium oceny 
prawidłowości rozwoju dziecka. Podobnie jak w przypadku tempa wymiany uzę-
bienia, ustalone są normy w postaci średnich arytmetycznych i zmienności między-
osobniczej lub też w postaci rozkładów i siatek centylowych, służąc jako kryterium 
wieku morfologicznego − do oceny stopnia zaawansowania rozwoju biologicznego 
dzieci i młodzieży.

Przeciętną wysokość ciała chłopców w analizowanym wycinku wieku szkol-
nego w kolejnych generacjach, począwszy od 1971 r., przedstawiono na rycinie 1. 
Wysokość dzieci w kolejnych dekadach zwiększa się. Zaznacza się zróżnicowanie 
nasilenia zmian sekularnych na dekadę w wydzielonych okresach. Mniejsze jest 
ono między latami 1971−1983 oraz w okresie 2000−2010 (po ok. 1 cm), a więk-
sze między latami 1983−2000 (około 2 cm). Dystans między latami 1971−2010 
w pierwszej klasie nauki w szkole jest mniejszy – 2,6 cm i zwiększa się do 4 cm 
u 15-latków. Szczyt pokwitaniowego skoku wysokości ciała (ryc. 2) w pierwszych 
trzech seriach badań występował przeciętnie między 12. a 13. rokiem życia, na-
tomiast u aktualnie zbadanych chłopców zaznaczył się o rok wcześniej, między 
11. a 12. rokiem życia. 
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Ryc. 1. Przeciętna wysokość ciała chłopców w latach 1971−2010

Ryc. 2. Dynamika zmian wysokości ciała u chłopców w latach 1971−2010

Przeciętna masa ciała (ryc. 3) jest również największa we wszystkich grupach 
wieku u chłopców z najnowszej serii badań. Trend w latach 1971−2010 wynosi na 
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początku wieku szkolnego około 2,5 kg, a u 15-latków 2 razy więcej, czyli około 
5,5 kg. 

Ryc. 3. Przeciętna masa ciała chłopców w latach 1971−2010

Ryc. 4. Dynamika zmian masy ciała u chłopców w latach 1971−2010
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Szczyt pokwitaniowego skoku masy ciała (ryc. 4) przypada na ten sam wiek 
w ostatnich trzech seriach badań, a w serii pierwszej − z 1971 r. zaznacza się dwa 
lata później. Przecięty przyrost roczny masy ciała w tym momencie rozwoju jest 
prawie dwukrotnie większy w ostatniej serii badań (około 11,5 kg) w porównaniu 
z seriami z 1983 roku (6 kg) i 2000 (7 kg). Dlatego chłopcy aktualnie są istotnie tężsi 
(p < 0,05), szczególnie w wieku gimnazjalnym, od swoich rówieśników badanych 
wcześniej (ryc. 5).

Ryc. 5. Proporcje wagowo-wzrostowe określone wskaźnikiem masy ciała BMI u chłopców w latach 
1971–2010

W przypadku wysokości ciała dziewcząt (ryc. 6) przebieg zmian sekularnych 
kształtuje się podobnie jak u chłopców, mniejsze są różnice między latami 1971−1983 
oraz 2000−2010 (około 1 cm), a większe między latami 1983−2000 (około 3 cm). 
Szczyt pokwitaniowego skoku wysokości ciała (ryc. 7) u badanych dziewcząt 
przypada między 10. a 11. r.ż., tj. o rok wcześniej niż u rówieśniczek badanych we 
wcześniejszych dekadach (w 2000 r. i 1983 r.), ale podobnie jak w roku 1971. 
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Podobnie masa ciała dziewcząt (ryc. 8) badanych ostatnio jest największa na całej 
rozciągłości obserwowanego odcinka ontogenezy, trend w okresie 4 dekad waha się od 
około 3 kg w wieku 7,5 lat do około 3,5 kg u 15-latek. Szczyt skoku pokwitaniowego 
(ryc. 9), z wyjątkiem dziewcząt badanych w 2000 r., zaznacza się w 12. r.ż. 

Ryc. 6. Przeciętna wysokość ciała dziewcząt w latach 1971−2010

Ryc. 7. Dynamika zmian wysokości ciała u dziewcząt w latach 1971−2010
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Dziewczęta zbadane w 2010 r. są wyższe i cięższe, jak również tęższe (ryc. 10) 
od rówieśniczek z ubiegłych dekad. W okresie dzieciństwa różnice między seriami 

Ryc. 8. Przeciętna masa ciała dziewcząt w latach 1971–2010

Ryc. 9. Dynamika zmian masy ciała u dziewcząt w latach 1971−2010
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z lat 1983−2010 są nieznaczne i pozostają niewielkie na dalszym etapie ontogenezy 
między dziewczętami z badań w 1983 r. i 2000 r., natomiast bardzo wyraźnie wzrasta 
tęgość badanych w 2010 r. 

Ryc. 10. Proporcje wagowo-wzrostowe określone wskaźnikiem masy ciała BMI u dziewcząt w latach 
1971−2010

Analiza statystyczna nie wykazała związków między wysokością ciała dzieci 
a statusem socjoekonomicznym rodziny mierzonym poziomem edukacji matki  
(p > 0,43).

 Wskaźnik masy ciała BMI jest często traktowany jako miernik stanu otłuszczenia 
ciała i używany jako najpospolitsze kryterium do opisu ryzyka nadwagi i otyłości. 
Z tego punktu widzenia przedstawione w dalszym rozdziale zmiany sekularne 
otłuszczenia ciała określonego grubością fałdów skórno-tłuszczowych, w przypadku 
płci żeńskiej wydają się z pozoru pozostawać w pewnej sprzeczności z wynikami 
analizy BMI.
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2.5. Masywność kośćca, proporcje długościowe 
i obwody ciała

W populacji krakowskiej zaznaczyły się nie tylko wyraźne zmiany w wysokości 
i masie ciała, ale również w tęgości kośćca i relatywnej długości kończyn dolnych 
określonych przez wskaźnik Manouvriera. 

W ciągu ostatnich 40 lat zwiększyła się nieco masywność kośćca określona przez 
szerokość nasad dalszych kości przedramienia (ryc. 11), choć u 15-latków już tej 
przewagi nie ma. Zwiększyła się również przeciętna długość kończyn dolnych w wy-
miarze bezwzględnym (ryc. 12), co jest zrozumiałe w aspekcie trendu wysokości ciała. 
Jednakże ich wymiar względny, w stosunku do reszty ciała, uległ zmniejszeniu (ryc. 
13). Efekt jest prawdopodobnie skutkiem wcześniejszego dojrzewania płciowego, 
u badanych w 2010 roku wcześniej zachodzi proces dorastania i zwiększanie się 
długości tułowia spowodowane głównie zwiększaniem się wymiarów kręgów. 

Ryc. 11. Przeciętna szerokość międzyrylcowa nadgarstka u chłopców w trzech seriach badań

Chłopcy współcześnie mają również przeciętnie szersze barki (ryc. 14) i biodra 
(ryc. 15) oraz większy obwód przedramienia (ryc. 16) i podudzia (ryc. 17), w po-
równaniu z rówieśnikami badanymi w poprzednich dekadach, co sugeruje większy 
stan zaawansowania w procesach dojrzewania.
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Ryc. 12. Przeciętna długość podsiedzeniowa kończyn dolnych u chłopców w trzech seriach badań

Ryc. 13. Przeciętne wartości wskaźnika Manouvriera u chłopców w trzech seriach badań 
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Ryc. 14. Przeciętna szerokość barków u chłopców w trzech seriach badań

Ryc. 15. Przeciętna szerokość miednicy u chłopców w trzech seriach badań 
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Ryc. 17. Przeciętny obwód podudzia u chłopców w trzech seriach badań

Ryc. 16. Przeciętny obwód przedramienia u chłopców w trzech seriach badań
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Analogicznie jak u chłopców kształtują się zmiany sekularne w budowie ciała 
dziewcząt. Badane w 2010 r. charakteryzują się przeciętnie masywniejszymi kość-
mi przedramienia (ryc. 18) i dłuższymi kończynami dolnymi (ryc. 19). Wskaźnik 
Manouvriera (ryc. 20) mimo to pokazuje, iż względnie krótsze kończyny występują 

Ryc. 18. Przeciętna szerokość międzyrylcowa nadgarstka u dziewcząt w trzech seriach badań

Ryc. 19. Przeciętna długość podsiedzeniowa kończyn dolnych u dziewcząt w trzech seriach badań
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u dziewcząt badanych współcześnie. W porównaniu do serii badań z lat 1971 i 1983 
dziewczęta aktualnie mają przeciętnie szersze barki (ryc. 21) i biodra (ryc. 22). 
Większe obwody przedramienia (ryc. 23) oraz podudzia (ryc. 24) sugerują większy 
poziom rozwoju umięśnienia. Obserwowane zmiany w budowie ciała są prawdo-

Ryc. 20. Przeciętne wartości wskaźnika Manouvriera u dziewcząt w trzech seriach badań

Ryc. 21. Przeciętna szerokość barków u dziewcząt w trzech seriach badań
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podobnie skutkiem większego zaawansowania w rozwoju. U dziewcząt badanych 
w roku 2010 istotnie wcześniej rozpoczyna się miesiączkowanie czy też rozwój 
owłosienia łonowego.

Ryc. 22. Przeciętna szerokość miednicy u dziewcząt w trzech seriach badań

Ryc. 23. Przeciętny obwód przedramienia u dziewcząt w trzech seriach badań 
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2.6. Otłuszczenie ciała 

Rozwój otłuszczenia jest związany z wiekiem dziecka, ze stanem odżywienia, trybem 
życia czy też stanem zdrowia. Obserwując tę cechę budowy ciała uzyskujemy pewną 
informację o wymienionych charakterystykach. 

Spośród trzech zbadanych na przestrzeni 40 lat grup chłopców z Krakowa naj-
większe sumaryczne otłuszczenie ciała, mierzone sumą trzech fałdów skórno-tłusz-
czowych (na ramieniu, poniżej dolnego kąta łopatki i na brzuchu), charakteryzuje 
aktualne pokolenie płci męskiej, z wyjątkiem 12- i 15-latków. Nieco słabiej otłusz-
czeni byli rówieśnicy badani 10 lat temu. Najsłabiej wykształconą podskórną tkankę 
tłuszczową miała grupa zbadana w 1983 r. (ryc. 25), a z tej właśnie populacji wywodzą 
się rodzice aktualnie badanych dzieci. 

Analiza dystrybucji tłuszczu pokazuje, iż z podobną sytuacją mamy do czynienia 
w przypadku otłuszczenia mierzonego poniżej łopatki (ryc. 27). Jedynie 7-latkowie 
badani w 2000 r. są nieznacznie mocniej otłuszczeni w tym miejscu. Otłuszczenie 
brzucha (ryc. 28) w młodszym wieku szkolnym jest niemal identyczne w dwóch 
ostatnich seriach badań, lecz począwszy od 10. r.ż. najbardziej otłuszczeni byli chłop-
cy badani w 2000 r. W początkowej fazie dojrzewania (10,5−12,5 lat) wszystkie 3 
serie badań wykazują niemal taki sam poziom rozwoju otłuszczenia ramienia (ryc. 
26), ale w młodszym wieku szkolnym oraz gimnazjalnym aktualnie badani chłopcy 
dominują pod tym względem.

Ryc. 24. Przeciętny obwód podudzia u dziewcząt w trzech seriach badań 
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Ryc. 25. Przeciętna wartość sumy trzech fałdów skórno-tłuszczowych (na ramieniu, łopatce i brzuchu) 
u chłopców w trzech seriach badań

Ryc. 26. Przeciętny poziom rozwoju otłuszczenia ciała na ramieniu (triceps) u chłopców w trzech seriach 
badań 
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Odwrotny obraz zmian sekularnych otłuszczenia ciała stwierdza się u płci żeńskiej. 
W wieku wczesnoszkolnym sumaryczne otłuszczenie (ryc. 29) jest niemal identyczne 
w pierwszej i ostatniej serii badań, nieznacznie większe u dziewcząt badanych na 

Ryc. 27. Przeciętny poziom rozwoju otłuszczenia ciała pod łopatką u chłopców w trzech seriach badań 

Ryc. 28. Przeciętny poziom rozwoju otłuszczenia ciała na brzuchu u chłopców w trzech seriach badań
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początku XXI wieku, ale począwszy od 10. r.ż. jest najmniejsze w grupie badanej 
w 2010 roku.

Od chwili wystąpienia pierwszych objawów pokwitania wyraźnie widać sukce-
sywne zmniejszanie się otłuszczenia ciała w kolejnych generacjach dziewcząt, mimo 
że przeciętnie dojrzewają one coraz wcześniej. Z porównania dwóch poprzednich 
serii badań wynika, iż w okresie przedpokwitaniowym bardziej otłuszczone były 
dziewczęta badane w 2000 r., a poczynając od wieku 12,5 lat − badane w 1983 r. 

Dokładniejsza analiza rozwoju otłuszczenia podskórnego pokazuje, iż fałd na 
ramieniu (ryc. 30) jest najgrubszy u badanych w 1983 r. i sukcesywnie zmniejsza się 
w kolejnych generacjach. Przyjmuje się, że składowe ciała: tkanka tłuszczowa czy 
masa beztłuszczowa mogą być wyznacznikami stanu odżywienia [Charzewski i wsp. 
2004]. Posługując się tą metodą możemy sądzić, iż dziewczęta aktualnie zbadane 
wykazują najsłabszy status odżywienia. Różnice w grubości fałdu podłopatkowego 
(ryc. 31) są między seriami niewielkie, jednakże charakterystyczne jest, w młod-
szym wieku szkolnym, nieznacznie większe otłuszczenie dziewcząt z współczesnej 
i wcześniejszej (2000) serii badań w porównaniu do dziewcząt badanych w 1983 r., 
lecz aktualnie badane 10- oraz 11-latki są już najsłabiej otłuszczone. Grupy wieku 
gimnazjalnego (14–15 lat) również wykazują gradację – im bliżej współczesnym 
czasom, tym przeciętne otłuszczenie jest mniejsze. W przypadku fałdu brzusznego 
(ryc. 32) do okresu przedpokwitaniowego różnice w otłuszczeniu między kolejny-
mi seriami badań są niewielkie, a od 10. roku życia najniższy poziom otłuszczenia 
charakteryzuje dziewczęta badane współcześnie. 

Ryc. 29. Przeciętny poziom rozwoju sumarycznego otłuszczenia ciała (na ramieniu, łopatce i brzuchu) 
u dziewcząt w trzech seriach badań
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Podsumowując wcześniejsze spostrzeżenia należy podkreślić, iż w trzech ko-
lejnych seriach badań chłopców uwidacznia się tendencja do zwiększania się prze-
ciętnego otłuszczenia ciała, a u dziewcząt przeciwnie, poziom otłuszczenia ciała się 

Ryc. 30. Przeciętny poziom rozwoju otłuszczenia ciała na ramieniu (triceps) u dziewcząt w trzech seriach 
badań 

Ryc. 31. Przeciętny poziom rozwoju otłuszczenia ciała w dolnym kącie łopatki u dziewcząt w trzech seriach 
badań 
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zmniejsza. Nie ulega wątpliwości, iż już 10-letnie dziewczęta, a więc w początkowej 
fazie pokwitania, eksperymentują z masą ciała, obawiając się normalnego przecież 
zjawiska zwiększania otłuszczenia podskórnego u kobiet z wiekiem. 

Jeżeli uznamy w przybliżeniu, iż dziewczęta z najwcześniejszej serii badań 
(1983 r.) stanowią generację matek aktualnie badanych dziewcząt, to widać, iż 
w wieku wczesnoszkolnym córki są nieznacznie bardziej otłuszczone od matek. 
Jednakże córki już jako 10-latki, zgodnie z aktualnymi kanonami mody, nadmiernie 
„dbają o linię”. Pokolenie córek istotnie wcześniej rozpoczyna dojrzewanie płciowe, 
powinno być zatem w analogicznym wieku kalendarzowym nieco bardziej otłusz-
czone niż matki. Z kolei w przypadku płci męskiej, w całym analizowanym odcinku 
ontogenezy synowie są bardziej otłuszczeni niż ojcowie. U płci męskiej otłuszczenie 
ciała relatywnie zmniejsza się z wiekiem, co jest normalnym zjawiskiem. Badani 
chłopcy, jako że istotnie wcześniej dojrzewają płciowo, znajdują się w analogicznym 
do ojców wieku kalendarzowym, powinni być zatem nieco słabiej otłuszczeni. 

2.7. Skład ciała – segmentowa analiza poziomu 
umięśnienia i otłuszczenia chłopców i dziewcząt 

W przeciwieństwie do tkanki tłuszczowej, możliwości oceny poziomu rozwoju 
umięśnienia w poszczególnych partiach ciała metodą antropometryczną są ograni-
czone. Współcześnie aparatura nowszej generacji, wykorzystująca zróżnicowany 
opór elektryczny tkanek (impedancję), pokonuje te ograniczenia. Nie można jednak 

Ryc. 32. Przeciętny poziom rozwoju otłuszczenia ciała na brzuchu u dziewcząt w trzech seriach badań
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przeprowadzić analizy porównawczej z populacjami badanymi wcześniej, w ubie-
głych dekadach. Na potrzeby niniejszych badań skład ciała oceniono za pomocą wagi 
Body Composition Analyzer typ BC-418 MA japońskiej marki TANITA, określającej 
zawartość wody oraz tkanki tłuszczowej i mięśniowej również w poszczególnych 
segmentach ciała, tułowiu i kończynach. Ponieważ aparat podaje oddzielnie masę 
tłuszczu i mięśni w kończynie lewej i prawej, wyliczono średnią masę mięśni i tłusz-
czu dla kończyny górnej poprzez sumowanie masy danej tkanki w obu kończynach 
i podzielenie przez 2. Podobny zabieg przeprowadzono dla kończyny dolnej. Śred-
nią całkowitą masę mięśni i tłuszczu oraz ich średnią zawartość w poszczególnych 
partiach ciała: tułowiu, kończynie górnej i dolnej odniesiono do ogólnej masy ciała, 
sporządzając wskaźniki informujące o procentowym udziale masy tkanki z danego 
segmentu ciała do masy ciała całkowitej:
1) relatywne ogólne umięśnienie ciała RM: 
 RM = (ogólna masa mięśni / masa ciała) × 100 
2) relatywne umięśnienie tułowia RMT:
 RMT = (średnia masa mięśni tułowia / masa ciała) × 100 
3) relatywne umięśnienie kończyny górnej RMG:
 RMG = (średnia masa mięśni kończyny górnej / masa ciała) × 100
4) relatywne umięśnienie kończyny dolnej RMD:
 RMD = (średnia masa mięśni kończyny dolnej / masa ciała) × 100.
5) relatywne ogólne otłuszczenie ciała RT: 
 RT = (ogólna masa tłuszczu / masa ciała) × 100 
6) relatywne otłuszczenie tułowia RTT:
 RTT = (średnia masa tłuszczu tułowia / masa ciała) × 100 
7) relatywne otłuszczenie kończyny górnej RTG:
 RTG = (średnia masa tłuszczu kończyny górnej / masa ciała) × 100
8) relatywne otłuszczenie kończyny dolnej RTD:
 RTD = (średnia masa tłuszczu kończyny dolnej / masa ciała) × 100.

Zmiany z wiekiem relatywnego poziomu otłuszczenia i umięśnienia chłopców 
i dziewcząt (ryc. 33) wskazują na wyraźny dymorfizm w składzie ciała. Z wyjątkiem 
relatywnego umięśnienia tułowia, dla zdecydowanej większości grup wiekowych 
różnice są istotne statystycznie (p < 0,001). 

Relatywne ogólne umięśnienie ciała (ryc. 33A) wzrasta z wiekiem u chłopców 
prawie o 4% (z 76% u 7-latków do 80% u 15-latków), a u płci żeńskiej przeciwnie − 
zmniejsza się o 4% − z ok. 74% do 70%. Analiza segmentowa składu ciała pokazuje 
stopniowe zmniejszanie się relatywnego umięśnienia tułowia (ryc. 33B) u obu płci do 
13. roku życia. Od 13. r.ż. u chłopców obserwuje się niewielki wzrost udziału mięśni 
tułowia w ogólnej masie ciała, natomiast u dziewcząt jego zmniejszenie. Relatywne 
umięśnienie kończyn u chłopców przez cały badany okres ontogenezy wykazuje 
tendencję rosnącą, o około 2,5% w kończynach górnych (ryc. 33C), nieco więcej 
(o około 5%) w kończynach dolnych (ryc. 33D). Natomiast u płci żeńskiej tendencja 



58 Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracja pokwitania...

jest zmienna, do 12. r.ż. przeciętne relatywne umięśnienie kończyn wykazuje ten-
dencję rosnącą, choć nieco słabszą niż u płci męskiej, o około 0,5% w kończynach 
górnych (ryc. 33C) i około 1,5% w kończynach dolnych (ryc. 33D), po czym od 
osiągnięcia wieku menarche wykazuje tendencję malejącą. 

Ryc. 33. Zmiany z wiekiem przeciętnego relatywnego umięśnienia: A − ogólnego, B − tułowia,  
C − kończyny górnej, D − kończyny dolnej, oraz przeciętnego relatywnego otłuszczenia: E − ogólnego, 
F − tułowia, G − kończyny górnej, H − kończyny dolnej u chłopców i dziewcząt 
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Relatywne ogólne otłuszczenie ciała (ryc. 33E) u chłopców maleje, a u dziewcząt 
zwiększa się z wiekiem, chociaż od 14. r.ż. wykazuje nieznaczną tendencję spadkową. 
Relatywne otłuszczenie tułowia (ryc. 33F) w początkowym okresie szkolnym u obu 
płci ma podobny kierunek zmian, choć u chłopców na niższym poziomie. W fazie 
pokwitania u chłopców otłuszczenie się zmniejsza, zwiększa zaś u dziewcząt. Ana-
logiczne zmiany widać w przypadku relatywnego otłuszczenia kończyn górnych 
(ryc. 33G). Natomiast relatywnie otłuszczenie kończyn dolnych (ryc. 33H) od 7. 
r.ż. zmniejsza się u chłopców, a zwiększa u dziewcząt. 

Uogólniając, w składzie ciała widoczne są wyraźnie znane różnice dymorficzne. 
U chłopców, w porównaniu do dziewcząt, widać przewagę komponentu umięśnienia, 
u dziewcząt – otłuszczenia. Różnice w zmienności z wiekiem poziomu umięśnie-
nia tułowia są mniejsze, natomiast relatywne umięśnienie kończyn już od 7. r.ż. 
dynamicznie zwiększa się u chłopców, u dziewcząt progres jest mniejszy, a w okre-
sie dojrzewania płciowego wykazuje tendencję malejącą. Odwrotne są tendencje 
w przypadku otłuszczenia ciała. 

W przeciwieństwie do BMI, nie ma możliwości porównania kierunku zmian tych 
parametrów w aspekcie trendu sekularnego. Jak wspomniano wcześniej, BMI jest 
uznawany powszechnie za miernik stanu otłuszczenia ciała. Z danych bibliograficz-
nych wynika, iż procentowa zawartość tłuszczu w organizmie koreluje z tęgością ciała 
określoną za pomocą BMI na poziomie r = 0,4−0,6, a więc nie jest to bardzo mocny 
związek. Sprawdzono zatem w badanym materiale, czy BMI koreluje z opisanymi 
wskaźnikami relatywnego ogólnego umięśnienia i otłuszczenia ciała oraz w poszcze-
gólnych jego segmentach (tab. 22 i 23). Analizy dokonano w trzech grupach dzieci 
wydzielonych na podstawie rozkładu centylowego BMI: szczupłych (1. kwartyl), 
przeciętnych (2. i 3. kwartyl) oraz tęgich (4. kwartyl). U szczupłych chłopców BMI 
nie koreluje istotnie ani z relatywnym umięśnieniem kończyn górnych i dolnych, ani 
z otłuszczeniem kończyn górnych. Oprócz 10- i 11-latków nie stwierdzono również 
związków z otłuszczeniem tułowia. Natomiast silny ujemny związek korelacyjny z BMI 
wykazuje relatywne umięśnienie tułowia i relatywne ogólne umięśnienie, a silną, istotną 
dodatnią korelację obserwuje się z relatywnym otłuszczeniem kończyn dolnych oraz 
nieco słabszą z relatywnym ogólnym otłuszczeniem ciała. U szczupłych dziewcząt, 
oprócz 7-latek oraz 13-latek, podobnie jak u chłopców BMI również nie koreluje 
z relatywnym umięśnieniem kończyn górnych i dolnych. Przeciwnie niż u chłopców, 
występują jednak związki (dodatnie) z ogólnym otłuszczeniem tułowia, choć dopiero 
w okresie dojrzewania, jak również korelacja z relatywnym otłuszczeniem kończyn 
górnych. Tęgość ciała koreluje z relatywnym umięśnieniem tułowia oraz ogólnym 
umięśnieniem ujemnie, a z relatywnym otłuszczeniem kończyn dolnych − dodatnio.

U dzieci przeciętnych pod względem tęgości ciała, podobnie jak u szczupłych, 
nie ma związku BMI z relatywnym umięśnieniem kończyn, ale zaznacza się już 
dodatnia korelacja z otłuszczeniem kończyn górnych i tułowia. Relatywne umię-
śnienie tułowia i ogólne umięśnienie korelują z BMI ujemnie, a ogólne otłuszczenie 
ciała − dodatnio.
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U dzieci tęgich występuje silna korelacja BMI ze wszystkimi elementami składu 
ciała, łącznie z relatywnym umięśnieniem kończyn górnych i dolnych od okresu 
dojrzewania. 

Uogólniając należy podkreślić, że im tęższe są dzieci, z punktu widzenia pro-
porcji wagowo-wzrostowych określonych przez BMI, tym silniejsza jest korelacja 
BMI ze składem ciała określonym przez udział procentowy poszczególnych tkanek 
z segmentów ciała w ogólnej masie ciała. 

Czy zatem logiczne wydaje się, obserwowane u dziewcząt z ostatnich badań, zjawi-
sko towarzyszenia zwiększającej się tęgości ciała (porównawczo największe wartości 
BMI) zmniejszaniu się otłuszczenia ciała? Wzór wskaźnika BMI − masa/wysokość2 
sugeruje, iż zmiany jego wielkości w trakcie ontogenezy odbywają się kosztem sub-
telnej gry tempa zmian obu podstawowych cech opisujących nasze ciało, na które 
składa się wiele tkanek, układów, a nie tylko otłuszczenie [Woronkowicz i wsp. 2010]. 
Dziewczęta współcześnie są cięższe nie tylko dlatego, że są wyższe. Mają proporcjo-
nalnie większy tułów, również masywniejszy kościec, szersze barki i biodra, większe 
umięśnienie kończyn górnych i dolnych (większe obwody przedramienia i podudzia). 
Większe wielkości BMI są zatem skutkiem większego udziału masy kostnej w ogólnej 
masie ciała. Składowej tej brakuje w analizie składu ciała przeprowadzonej za pomocą 
wykorzystanej w badaniach wagi – analizatora składu ciała.

W przedstawianej pracy analizujemy zmiany z wiekiem cech na poziomie 
przeciętnym. Korelacje BMI z relatywnym otłuszczeniem w grupie dziewcząt 
przeciętnych (2. i 3. kwartyl) zmniejszają się z wiekiem, siła związku maleje 
z r = 0,74 do r = 0,22. Porównawczo większe rozmiary ciała i wcześniejszy o rok 
pokwitaniowy skok wysokości ciała wskazują na wcześniejsze dojrzewanie. Po-
twierdza to wiek menarche i wiek wystąpienia II stadium rozwoju wtórnych 
cech płciowych. Mniejsze otłuszczenie ciała współczesnych nastolatek sugeruje 
możliwość eksperymentowania z masą ciała, odchudzania się, mimo iż przeciętna 
wielkość BMI jest większa.

2.8. Sprawność motoryczna

Analizując wyniki prób oceniających sprawność motoryczną badanych dzieci w roku 
2010 (seria nowsza) dokonano porównania z wynikami tych samych prób sprawno-
ściowych uzyskanymi przez rówieśników badanych w roku 2000 (seria starsza).

Na postawie uzyskanych rezultatów stwierdzono, że wyniki dziewcząt z serii 
z 2010 roku w grupach najmłodszych i najstarszych były lepsze w próbie skłonu 
w przód niż ich rówieśniczek z roku 2000. Największe różnice zanotowano w wieku 
9,5 ; 10,5 oraz 13,5 lat i były one istotne statystyczne (ryc. 34). 

W próbie skoku w dal z miejsca lepsze rezultaty miały dziewczęta z serii starszej, 
tj. z 2000 r. w całym badanym okresie, z wyjątkiem 13,5 lat, gdzie nieco wyższe 
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wartości w tej próby wystąpiły u dziewcząt z 2010 r. Różnica statystycznie istotna 
wystąpiła jedynie w wieku 14,5 lat (ryc. 35).

Siady z leżenia to próba oceniająca wytrzymałość siłową mięśni brzucha. Podob-
nie jak i w gibkości lepszymi wynikami w tej próbie charakteryzowały się uczennice 

Ryc. 34. Skłon w przód [cm] u dziewcząt w seriach badań z lat 2000 i 2010. Różnice między seriami 
statystycznie istotne, * − p < 0,05

Ryc. 35. Skok w dal z miejsca [m] u dziewcząt w seriach badań z lat 2000 i 2010. Różnice między seriami 
statystycznie istotne, * − p < 0,05
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z serii nowszej w grupach najmłodszych i najstarszych. Największe różnice wystąpiły 
jednak w najstarszych rocznikach. Różnice istotne zanotowano jedynie u uczennic 
najmłodszych i w wieku 13,5 oraz 14,5 lat. Wiek 12,5 lat to jedyna grupa wiekowa, 
gdzie lepsze wyniki uzyskały dziewczęta z serii z 2000 r. (ryc. 36).

Ryc. 36. Siady z leżenia [n] u dziewcząt w seriach badań z lat 2000 i 2010. Różnice między seriami staty-
stycznie istotne, * − p < 0,05

Ryc. 37. Rzut piłką lekarską w tył nad głową [m] u dziewcząt w seriach badań z lat 2000 i 2010. Różnice 
między seriami statystycznie istotne, * − p < 0,05
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Lepsze wyniki w przypadku siły eksplozywnej kończyn górnych uzyskały 
uczennice z serii nowszej w grupach wiekowych od 10,5 do 13,5 lat, a wystę-
pujące różnice były statystycznie znamienne. W najstarszych dwóch rocznikach 
badań rezultaty uzyskane przez badane dziewczęta kształtowały się na podobnym 
poziomie (ryc. 37).

Ryc. 38. Bieg wahadłowy 10 × 5 [s] u dziewcząt w seriach badań z lat 2000 i 2010. Różnice między 
seriami statystycznie istotne, * − p < 0,05

W biegu wahadłowym lepsze wyniki uzyskały dziewczęta z serii badań z 2010 
roku w całym rozpatrywanym okresie z wyjątkiem wieku 11,5 lat, gdzie bardziej 
zwinne okazały się uczennice z serii starszej. W dwóch najmłodszych i najstar-
szych rocznikach różnice w uzyskanych wynikach były statystycznie istotne 
(ryc. 38).

W grupie chłopców lepszymi rezultatami w próbie oceniającej gibkość le-
gitymowali się uczniowie z serii badanej w 2010 roku z wyjątkiem wieku 12,5 
oraz 15,5 lat, gdzie chłopcy z serii starszej uzyskali lepsze wyniki. Statystycznie 
znamienne różnice wystąpiły w dwóch rocznikach, a mianowicie w wieku 9,5 
i 14,5 lat (ryc. 39).
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Siła eksplozywna kończyn dolnych nie różnicuje w sposób znaczący chłopców 
z badań serii z 2000 i 2010 roku, a różnica statystycznie istotna wystąpiła jedynie 
w grupie najstarszej (ryc. 40).

Ryc. 39. Skłon w przód [cm] u chłopców w seriach badań z lat 2000 i 2010. Różnice między seriami 
statystycznie istotne, * − p < 0,05

Ryc. 40. Skok w dal z miejsca [m] u chłopców w seriach badań z lat 2000 i 2010. Różnice między seriami 
statystycznie istotne, * − p < 0,05
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W całym badanym okresie lepszymi rezultatami w odniesieniu do siły mięśni brzu-
cha wykazali się uczniowie z serii badanej w roku 2010, a różnice były statystycznie 
znamienne z wyjątkiem uczniów najmłodszych i w wieku 10,5 i 12,5 lat (ryc. 41).

Ryc. 41. Siady z leżenia [n] u chłopców w seriach badań z lat 2000 i 2010. Różnice między seriami staty-
stycznie istotne, * − p < 0,05

Ryc. 42. Rzut piłką lekarską w tył nad głową [m] u chłopców w seriach badań z lat 2000 i 2010. Różnice 
między seriami statystycznie istotne, * − p < 0,05
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Dokonując oceny siły eksplozywnej kończyn górnych można stwierdzić, że lepsze 
wyniki osiągnęli chłopcy z serii nowszej badanej w roku 2010 w całym badanym 
okresie, a różnice statystycznie znamienne wystąpiły w trzech najmłodszych i dwóch 
najstarszych rocznikach (ryc. 42).

Ryc. 43. Bieg wahadłowy 10 × 5 [s] u chłopców w seriach badań z lat 2000 i 2010. Różnice między 
seriami statystycznie istotne, * − p < 0,05

Podobnie jak w rzucie piłką lekarską w tył, tak i w biegu zwinnościowym lepsi 
okazali się uczniowie z serii wcześniejszej, przy czym różnice były nieco większe 
aniżeli w przypadku siły eksplozywnej kończyn górnych i statystycznie znamienne 
w całym rozpatrywanym okresie (ryc. 43).

Reasumując, chłopcy z serii badań przeprowadzonych w roku 2010 okazali się 
sprawniejsi od swoich rówieśników badanych w roku 2000. Wyjątek stanowi siła 
eksplozywna kończyn dolnych, w której to próbie wyniki kształtowały się na tym 
samym poziomie w obu porównywanych seriach badań. U dziewcząt istotne różnice 
zaobserwowano w najmłodszych i najstarszych grupach wiekowych. Jest to praw-
dopodobnie skutek akceleracji wzrastania. Rozmiary ciała chłopców i dziewcząt 
badanych aktualnie były przeciętnie większe niż ich rówieśników badanych 10 lat 
temu. 
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2.9. Kontekst psychologiczny w rozwoju dziecka 

Środowisko życia dziecka wywiera głęboki i trwały wpływ na jego rozwój i przy-
szłe funkcjonowanie jako człowieka dorosłego. Najważniejszą rolę odgrywa tutaj 
środowisko rodzinne i szkolne. Współcześnie dużym przemianom ulega środowisko 
rodzinne, gdyż na skutek przemian politycznych, kulturowych, światopoglądowych, 
gospodarczych zmienia się wzór funkcjonowania rodziny. Coraz częściej mamy 
do czynienia ze swobodą seksualną, wolnymi niezalegalizowanymi związkami, 
wzrostem częstości rozwodów, powtórnych małżeństw, urodzeń pozamałżeńskich 
i samotnym rodzicielstwem. Zmniejsza się natomiast wskaźnik małżeństw i urodzeń 
małżeńskich. Rozprzestrzeniają się wartości hedonistyczne, zmniejsza się popular-
ność wartości tradycyjnych. Próbuje się kwestionować dotychczasowe rozumienie 
normy życia rodzinnego. Jakie konsekwencje dla dziecka niosą z sobą dokonujące się 
przemiany? Która z wymienionych form życia społecznego może zostać uznana za 
optymalne środowisko rozwoju i wychowania dziecka? Poradnictwo psychologicz-
ne, psychiatria dziecięca ukazuje zdecydowanie negatywne konsekwencje rozwodu 
i niezalegalizowanego związku rodziców w życiu dziecka [Lachowska 1999]. 

Czy konsekwencje tych przemian widoczne są tylko w postaci zwiększającej 
się od lat częstości zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych, czy też można je 
uchwycić również w rozwoju fizycznym dzieci na poziomie przeciętnym populacji? 
Poniżej przedstawiono próbę odpowiedzi na powyższe pytanie.

2.9.1. Czynniki różnicujące wymiary noworodkowe dzieci z rodzin 
pełnych i niepełnych2

W ostatnich trzydziestu latach w krajach zachodnich obserwuje się postępujący kryzys 
rodziny. Jest on niewątpliwie wynikiem nie tylko uproszczenia procedur związanych 
z rozwodem, ale także z akceptacją społeczną par żyjących w związkach nieformal-
nych, jak i samotnego macierzyństwa. Szacuje się, iż w latach 60. ubiegłego stulecia 
w USA około 90% dzieci wychowywanych było przez dwoje biologicznych rodziców, 
a dziś taki komfort ma ich zaledwie 40%. Podobne zjawisko obserwuje się w Wielkiej 
Brytanii, gdzie ponad 30% małżeństw kończy się rozwodem [Gilman i wsp. 2003]. 

Obecnie także w Polsce zaznaczył się podobny kryzys wartości rodzinnych. 
Wprawdzie nadal dominującym typem rodzin są małżeństwa z dziećmi, jednak 
obserwuje się odkładanie decyzji o rodzicielstwie na coraz późniejszy okres, stąd 
też w rodzinie pojawia się najczęściej jedno, rzadziej dwoje dzieci, a liczba rodzin 
z trojgiem i większą liczba potomstwa zdecydowanie zmalała. Dodatkowo obserwuje 
się drastyczny wzrost liczby rozwodów i separacji w naszym społeczeństwie. Na 
początku XXI rozwodem kończyło się ok. 16% małżeństw, w 2006 r. było to już ok. 

2 Polska wersja artykułu opublikowanego w języku angielskim [Kowal i wsp. 2010].
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33% [GUS, sympozjum 2007]. W konsekwencji tego kobiety coraz częściej samotnie 
wychowują potomstwo. Jednocześnie coraz więcej jest matek samotnych w swoim 
rodzicielstwie już od porodu. Wzrosła również liczba małżeństw bezdzietnych oraz 
osób żyjących w związkach partnerskich [Żarów 2005], co być może jest spowodo-
wane również kryzysem wartości rodzinnych. 

Kryzys wartości rodzinnych jest niewątpliwie związany z procesem transformacji 
(tzw. proces westernizacji) naszego kraju, który rozpoczął się po 1989 r. Zmiany 
w Polsce wyrażają się bowiem głównie brakiem pewności zatrudnienia, ponadwymia-
rową pracą, brakiem czasu na interakcje rodzinne i emigracją zarobkową, a z drugiej 
strony obserwuje się promowane przez media przyzwolenie na związki nieformalne 
i stosunkowo częste zmiany partnerów.

Jak dzieci odnajdują się w takich sytuacjach? Licznie prowadzone badania 
poświęcone dzieciom, które są świadkami rozpadu rodziny, dowodzą, iż dzieci te 
narażone są na poważne zaburzenia emocjonalne, którym towarzyszą ich niepoko-
jące zachowania. Obserwuje się bowiem u nich stany depresyjne, kłopoty w nauce, 
kłopoty zarówno w relacjach z rówieśnikami, jak i z jednym lub obojgiem rodziców. 
Co więcej, wymienione niepokojące zachowania mogą prezentować także później, 
już w dorosłym życiu, co niestety może się przyczynić się do destabilizacji ich wła-
snych związków [Schor 2003]. 

Szereg obserwacji dokonanych w XX w. pokazuje, iż dzieci urodzone przez 
kobiety samotne różnią się od dzieci kobiet zamężnych już od samego początku 
swojego życia np. wymiarami noworodkowymi [Kornafel 1995]. Jest to niewątpliwie 
wynikiem działania czynników środowiskowych na przebieg ontogenezy.

Celem analizy było zbadanie, jakie czynniki związane z samotnym rodziciel-
stwem mają wpływ na tempo rozwoju dziecka w najwcześniejszej fazie jego życia, 
tj. płodowej, mierzone parametrami urodzeniowymi. Dzieci, których parametry 
uwzględniono w analizie, były urodzone jako pierwsze, a ich masa urodzeniowa 
była większa niż 2500 g. 

Materiał i metody

W niniejszej pracy wykorzystano informacje z wywiadu ankietowego przeprowa-
dzonego wśród matek, uwzględniając parametry noworodkowe badanego dziecka 
(długość i masa ciała oraz obwód głowy) dane rodzicielskie (wysokość i masa ciała 
rodziców, ich wiek w chwili urodzenia dziecka, wykształcenie matki, palenie przez 
nią papierosów), status rodziny (pełna-niepełna),oraz dane dotyczące ciąży (czas jej 
trwania i przebieg). Dodatkowo kobiety proszono o odpowiedź na pytania: „Jak Pani 
w skali od 1 do 10 ocenia swoją sytuację rodzinną…, materialną…i zawodową…?” 
a przy opisie przebiegu ciąży z badanym dzieckiem: „Jak Pani w skali od 0 do 10 
ocenia stres związany z ciążą?” 

Budowę ciała dzieci i rodziców określono za pomocą wskaźnika wagowo- 
-wzrostowego BMI. 
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Badane dzieci w ramach płci podzielono na 2 grupy: wzrastające w rodzinie 
pełnej (613 dzieci, w tym 301 chłopców i 312 dziewczynek) oraz niepełnej (94 
dzieci, w tym 46 chłopców i 48 dziewcząt). Za rodzinę pełną uznano małżeństwo 
rodziców biologicznych, a do grupy rodzin niepełnych zaliczono matki samotnie 
wychowujące dziecko od porodu, kobiety po rozwodzie oraz żyjące w związku 
nieformalnym. Analiza wykazała iż dzieci ze związków nieformalnych charaktery-
zowały się również mniejszymi urodzeniowymi wymiarami ciała, dlatego włączono 
je do tej grupy. Jesteśmy świadomi faktu, iż jest to uproszczenie. Za deklarowanym 
przez kobiety statusem rodziny pełnej nie zawsze kryje się udany związek małżeń-
ski, który zapewnia jej komfort emocjonalny czy też ekonomiczny. W powstałych 
dwóch grupach przeprowadzono analizy porównawcze, uwzględniając wpływ wy-
branych czynników genetycznych i środowiskowych na parametry noworodkowe. 
Do testowania istotności różnic wykorzystano test t-Studenta oraz test χ2 dla grup 
niezależnych. Posłużono się pakietem Microsoft Excel i Statistica 7.

Wyniki

Na rycinie 44 przedstawiono wielkości cech noworodkowych dzieci oraz dane ro-
dzicielskie w grupach rodzin niepełnych, normowane na rodziny pełne. 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż wszystkie analizowane 
cechy noworodków obu płci, tj. długość i masa ciała, obwód głowy oraz proporcje 
wagowo-wzrostowe oszacowane za pomocą wskaźnika BMI, są mniejsze u dzieci 

Ryc. 44. Profil wielkości cech noworodkowych i rodzicielskich w grupie rodzin niepełnych unormowanych 
na średnią i odchylenie standardowe analogicznych cech z grupy rodzin pełnych
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z rodzin niepełnych. Różnice statystycznie istotne stwierdzono jedynie w przypadku 
długości urodzeniowej dziewcząt (p < 0,05). Kondycja fizjologiczna noworodków, 
określona przy zastosowaniu skali Apgar, jest przeciętnie nieco gorsza (nieistotnie 
statystycznie) w przypadku chłopców, lepsza zaś w przypadku dziewcząt. Czas 
trwania ciąży okazał się nieznacznie i nieistotny statystycznie dłuższy w rodzinach 
niepełnych. 

Przyrost masy ciała podczas ciąży był większy w grupie kobiet samotnie wycho-
wujących dzieci, lecz różnice statystycznie istotne stwierdzono tylko w przypadku 
noworodków męskich (p < 0,05).

Analiza danych rodzicielskich wykazała, iż przeciętna wysokość ciała matek 
dzieci z obu grup jest bardzo podobna, aczkolwiek kobiety samotnie wychowujące 
chłopców są nieznacznie wyższe od matek zamężnych. Dziewczęta wychowywane 
w rodzinach niepełnych mają ojców nieco wyższych. 

Pod względem masy ciała dominują kobiety zamężne, które są nieznacznie cięższe 
od kobiet samotnie wychowujących synów, w przypadku dziewcząt masa ciała kobiet 
zamężnych i samotnie wychowujących dziecko jest niemal identyczna. Obliczony 
wskaźnik BMI pokazał, że rodzice pozostający w małżeństwie są nieco tężsi od rodzi-
ców synów z rodzin niepełnych. Różnice te są jednak statystycznie nieistotne. 

W analizowanym materiale zaznaczyły się wyraźne różnice wieku rodziców 
w chwili urodzenia dziecka. Przeciętna wieku we wszystkich grupach sięgała po-
wyżej 25 lat. Samotne matki chłopców rodziły dzieci o około 3 lata wcześniej, 
a matki dziewczynek – o około 1 rok wcześniej od matek zamężnych, lecz różnica 
statystycznie istotna wystąpiła jedynie we frakcji synów (p < 0,001). Ojcowie dzie-
ci z rodzin niepełnych byli natomiast o około rok młodsi w przypadku chłopców 
i o około 0,8 roku starsi w przypadku dziewcząt w porównaniu do ojców dzieci 
z rodzin pełnych.

Tabela 24. Subiektywna ocena matek ich sytuacji rodzinnej, finansowej i zawodowej, stresu związanego 
z ciążą oraz częstość palenia papierosów u kobiet zamężnych i niezamężnych

Rodzina pełna
x ± sd

Rodzina niepełna
x ± sd

Istotność 
różnic

Sytuacja rodzinna 8,79 ± 1,71 6,70  ± 2,55 p < 0,001

Sytuacja materialna 7,06 ± 1,74 6,43 ± 2,07 p < 0,05

Sytuacja zawodowa 7,57 ± 2,20 6,41 ± 2,42 NS

Stres w trakcie ciąży 3,89 ± 2,94 4,97± 3,26 p < 0,001

Palenie papierosów
% %

p < 0,001
18,6 36,7
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Subiektywna ocena matek swojej sytuacji materialnej, rodzinnej oraz zawodo-
wej była lepsza w grupie kobiet zamężnych. Różnice w analizowanych zmiennych 
pomiędzy rozpatrywanymi grupami były statystycznie istotne z wyjątkiem oceny 
sytuacji zawodowej (tab. 24).

Z analizy danych wynika, iż kobiety samotnie wychowujące dziecko dużo częściej, 
w porównaniu z kobietami zamężnymi, zgłaszały swoją sytuację rodzinną jako złą 
(1–4 pkt) lub średnią (5–7 pkt), a rzadziej jako dobrą (8–10 pkt), p < 0,001. Wśród 
kobiet zamężnych swoją sytuację rodzinną jako dobrą oceniało 83,5% responden-
tek, a jako średnią i złą odpowiednio 13,5% i 3% kobiet. W przypadku samotnych 
matek swoją sytuację rodzinną jako dobrą postrzegało 42,7% kobiet, a jako średnią 
i złą odpowiednio 38,1 i 19,1% respondentek. Podobna regularność zaznaczyła się 
w ocenie sytuacji materialnej i zawodowej, lecz zróżnicowanie pomiędzy grupami 
było nieco mniejsze. 

W przedstawianej pracy badano także subiektywną ocenę stresu matek związa-
nego z ciążą (tab. 24). Ten czynnik poddano bardziej szczegółowej analizie, gdyż 
właśnie on najbardziej różnicował matki z poszczególnych grup. Wykazano, iż 
30% kobiet samotnych w swoim macierzyństwie, czyli prawie dwukrotnie więcej 
niż kobiet zamężnych (16,45%), oceniało swój stres jako silny (8–10 pkt). Średni 
poziom stresu (5–7 pkt) występował w podobnym odsetku u obu rozpatrywanych 
grup, natomiast słaby stres (0–4 pkt) był częściej deklarowany przez kobiety zamężne 
(59,6%) w porównaniu z kobietami samotnymi (42,2 %). 

Różnice w poziomie edukacji pomiędzy matkami wychowującymi dzieci samotnie 
a tymi, które tworzą pełne rodziny kształtowały się na granicy istotności. Wyższym 
wykształceniem charakteryzowało się 67,2% mężatek i 59,8% kobiet samotnych, 
średnim odpowiednio 25,2% i 25%, zaś podstawowym i zawodowym 7,6% kobiet 
zamężnych oraz 15,2% kobiet samotnych. 

Analiza częstości palenia papierosów wykazała wyraźną i statystycznie istotną 
różnicę (p < 0,001) pomiędzy matkami zamężnymi a samotnymi, do palenia przyznało 
się bowiem 18,6% matek zamężnych oraz 36,7% matek samotnie wychowujących 
dzieci (tab. 24).

Dyskusja

Rozwój osobniczy człowieka uwarunkowany jest działaniem czynników genetycz-
nych i licznych czynników środowiskowych. 

Z naszych obserwacji wynika, iż niektóre z przeanalizowanych przez nas czynni-
ków są odpowiedzialne za to, iż dzieci urodzone w grupie rodzin uznanych za niepełne 
charakteryzują się mniejszą długością i masą ciała, a także mniejszym obwodem 
głowy, niż dzieci z rodzin pełnych. Pomimo mniejszych rozmiarów urodzeniowych 
nie były one jednak w gorszym stanie fizjologicznym, uzyskiwały bowiem podob-
ną liczbę punktów w skali Apgar, a czas trwania ciąży był w ich przypadku nawet 
nieco krótszy. 
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Nasilenie działania dyskutowanych czynników musiało ulec zmianie, bowiem 
zjawisko zróżnicowania wymiarów noworodkowych pomiędzy dziećmi samotnych 
matek a kobiet zamężnych, obserwowane już w XIX w., było bardziej wyraźne 
[Dougherty i Jones 1982]. We współczesnych populacjach takie dysproporcje są 
dużo słabsze, ale wciąż widoczne. Niewątpliwie przyczyna tego może kryć się 
zarówno w sferze finansowej, jak i psychicznej kobiet niezamężnych [Ahmed 
1990; Lin i wsp. 2009]. Jeszcze do niedawna status samotnej matki stawiał ją i jej 
potomstwo niżej w hierarchii społecznej. Dziś ta sytuacja uległa zmianie, kobiety 
samotnie wychowujące potomstwo nie są już tak piętnowane. Mogą także liczyć 
na wsparcie finansowe instytucji państwowych. Pomimo to nadal działają pewne 
czynniki, które są odpowiedzialne za mniejsze wymiary noworodkowe dzieci 
z rodzin niepełnych. 

Analizując wpływ różnorakich zmiennych na przebieg ciąży i rozmiary nowo-
rodkowe nie można wykluczyć działania czynników genetycznych, które również 
warunkują wymiary ciała dzieci. Pod względem wysokości ciała rodzice dzieci 
z rodzin niepełnych i pełnych są bardzo podobni, a nawet matki synów z rodzin nie-
pełnych i ojcowie córek są nieco wyżsi. Zatem oszacowany w ten sposób potencjał 
genetyczny wskazywałby raczej na to, że dzieci z rodzin niepełnych nie powinny być 
krótsze przy urodzeniu. Wprawdzie nieco lżejsi i szczuplejsi są rodzice chłopców 
z rodzin niepełnych, co mogłoby być jednym z czynników warunkujących mniejsze 
rozmiary noworodkowe, to jednak przyrosty masy ciała samotnych matek w czasie 
ciąży są przeciętnie zdecydowanie większe. Świadczyć to może zatem o odpowiednim 
odżywianiu się w czasie ciąży. Powstaje pytanie, które z czynników najpoważniej 
przyczyniają się do zmniejszenia tempa wzrastania dziecka.

Wydaje się zatem prawdopodobne, iż za ten efekt są odpowiedzialne raczej 
czynniki środowiskowe. W naszych badaniach takim czynnikiem różnicującym 
obie grupy był stres związany z ciążą. Liczne obserwacje dowodzą, iż długotrwały 
stres związany z zaburzeniem struktury rodziny może doprowadzić do hamowania 
wzrastania [Hulanicka wsp. 2001] i przyspieszać dojrzewanie [Hulanicka i wsp. 2001; 
Cichocka i Żarów 2002; Bogaert 2005]. W świetle najnowszej wiedzy, przyczyn tych 
zjawisk poszukuje się nie tylko w okresie pourodzeniowym, ale jeszcze w rozwoju 
prenatalnym osobnika. Na tym etapie rozwoju występują zakłócenia i pojawiają się 
mechanizmy hamujące wzrastanie czy też przyspieszające dojrzewanie, które działają 
również w okresie pourodzeniowym. Powstające w odpowiedzi na stres katechola-
miny podnoszą w organizmie poziom glikokortykoidów, które zaburzają homeostazę 
organizmu matki, łożyska i płodu, co może doprowadzić do zmian w epigenezie na-
rządów, redukcji wymiarów urodzeniowych i programować następstwa metaboliczne 
i rozwojowe, również w postaci chorób – nadciśnienia, miażdżycy czy też innych 
chorób wieku późniejszego, a także rozwoju emocjonalnego. Nawyki metaboliczne 
wyznaczane są już w okresie płodowym i mogą mieć trwały wpływ na dalsze życie, 
stąd nazwa tego zjawiska programowanie płodowe – fetal programming [Owen i wsp. 
2005; Cottrell i Seckl 2009]. W ten sposób u dzieci z rodzin niepełnych stwierdza się 
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większe ryzyko zapadania na choroby cywilizacyjne, niż u dzieci z rodzin pełnych 
[Reynolds i wsp. 2007]. 

Świadectwem tego, iż kobiety także dziś przeżywają stres związany z samotnym 
rodzicielstwem jest niewątpliwie niższa subiektywna ocena sytuacji rodzinnej. W na-
szych obserwacjach różnice pomiędzy analizowanymi grupami były statystycznie 
bardzo istotne. Dowodzi to faktu, iż kobiety samotne, świadome braku bliskiej osoby, 
są pełne obaw, czy sprostają samodzielnie wychowaniu potomstwa. Niewątpliwie 
takim kobietom towarzyszą też większe troski i większe obciążenie obowiązkami 
dnia codziennego, mają mniejsze zaplecze finansowe, nie bez znaczenia jest także 
świadomość, że są jedynymi żywicielkami rodziny. Należy pamiętać, że samotne 
matki nie zawsze mogą liczyć na pomoc drugiego z rodziców, a jeżeli już ją uzy-
skują – to często bywa ona niewystarczająca [Schor 2003]. Dowodem na to może 
być niższa subiektywna ocena sytuacji materialnej. 

Wyniki naszych badań wskazały na jeszcze jedną istotną zmienną, która mogłaby 
mieć wpływ na zmniejszenie rozmiarów noworodków. Tym modyfikatorem rozwoju 
dziecka jest nikotyna. Badania pokazują, że nikotyna jest jednym z najważniejszych 
czynników odpowiedzialnych za niską masę urodzeniową noworodków [Valero de 
Barnabe i wsp. 2004]. Szereg badań epidemiologicznych potwierdza też, że palenie 
papierosów w czasie ciąży zwiększa ryzyko powikłań, przyczyniając się do przed-
wczesnego pęknięcia pęcherza płodowego, przedwczesnego odklejenia się łożyska, 
wystąpienia łożyska przodującego i może prowadzić do wystąpienia samoistnych 
poronień, porodu przedwczesnego oraz zespołu nagłej śmierci niemowlęcia [Law 
i wsp. 2003; Wierzejska i Jarosz 2005]. W przedstawianych badaniach nie ujawniły 
się żadne różnice w częstości komplikacji ciąży i porodu (z braku miejsca tych 
danych nie zamieszczono w pracy). Do palenia przyznawało się natomiast 18,6% 
matek zamężnych, ale aż dwukrotnie więcej matek samotnie wychowujących dzie-
ci. Matki badanych dzieci deklarowały wprawdzie iż palą papierosy obecnie a nie 
w trakcie ciąży, należy jednak pamiętać, iż jak pokazują sondaże, wiele kobiet nie 
przyznałoby się do tego [Cieślik 1999], a fakt, iż kobieta pali papierosy, zwiększa 
prawdopodobieństwo, że paliła będąc w ciąży. Należy jednak pamiętać, iż jest to 
tylko domniemanie. 

Jak widać, palenie papierosów obok stresu jest czynnikiem współtowarzyszącym 
statusowi kobiety samotnie wychowującej dzieci. Należałoby uznać je więc za główne 
modyfikatory wywierające niekorzystny wpływ na potomstwo. 

W badanej grupie zwraca uwagę jeszcze jeden czynnik – wiek matki. Matki 
z rodzin pełnych w chwili urodzenia dziecka są przeciętnie przeszło 2 lata starsze 
od matek niezamężnych i liczą sobie około 28 lat w rodzinie pełnej oraz około 26 
lat w rodzinie niepełnej. Natomiast przeciętny wiek ojców w przypadku dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych jest wyższy dla dziewcząt, a niższy dla chłopców. Znane 
są liczne doniesienia o wpływie wieku matki na rozwój fizyczny dziecka [Korna-
fel 1995], co potwierdzają wyniki pracy Śmiszkiewicz-Skwarskiej i Budzyńskiej 
[2002]: „Matki młodociane (przed 20. rokiem życia) i starsze (po 34. roku życia) 
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rodziły dzieci mniejsze i krótsze w porównaniu do dzieci matek z pozostałych grup”.  
W przypadku naszych badań rozstęp wieku w obu grupach był podobny (17,18–44,41 
lat dla rodzin pełnych i 17,38–45 lat dla matek samotnych), a średnia wieku w obu 
grupach mieściła się w granicach uznanych za optimum rozrodcze. Dlatego też 
możemy przypuszczać, że ten czynnik nie był istotnym elementem warunkującym 
stan noworodka. 

Nieco inaczej przedstawia się zagadnienie edukacji, które okazało się czynni-
kiem różnicującym istotnie statystycznie (p < 0,05). Niższy poziom wykształcenia 
wydaje się warunkować mniejsze rozmiary dzieci w sposób pośredni. Może on być 
związany z niższym uposażeniem kobiet słabiej wykształconych, a w związku z tym 
wpływać na ich gorszą sytuacją materialną [Schor 2003; Reynolds i wsp. 2007; 
Lin i wsp. 2009]. W poprzednich latach niższy poziom edukacji był niewątpliwie 
czynnikiem bardziej ważącym. Kobiety gorzej wykształcone charakteryzowały się 
zapewne niższą świadomością, w jaki sposób powinny dbać o siebie w czasie ciąży. 
Dziś jednak, w dobie rozpowszechnienia wiedzy przez środki przekazu, wydaje się, 
że czynnik ten nie ma już takiego znaczenia. Zastanawiające jest, że np. w Chile, 
w okresie ekonomicznego rozkwitu, nie stwierdza się już różnicującego wpływu 
poziomu edukacji matki na stan noworodka [Amigo i wsp. 2005].

Reasumując, w badanej grupie dzieci z Krakowa stwierdza się, iż kobiety nieza-
mężne lub żyjące w związkach innych niż małżeńskie rodzą noworodki przeciętnie 
mniejsze. Czynnikiem, który wydaje się najbardziej różnicujący, jest stres związany 
z ciążą. Współczesne społeczeństwo akceptuje samotne rodzicielstwo czy też związki 
nieformalne, a kobieta nie jest już dyskryminowana jak przed laty. Jednakże brak 
bliskiej osoby, będącej oparciem, naraża matki na niekorzystny, długotrwały stres, 
który ma wpływ na jej potomstwo. Wydaje się także, iż właśnie kobiety niepewne 
swej sytuacji, niezadowolone z niej, częściej będą sięgać po takie używki, jak choćby 
nikotyna. 

Uzyskane wyniki wskazują na to, jak ważny jest udział męża w tworzeniu i funk-
cjonowaniu rodziny.

Wnioski

Z obserwacji własnych wynika, że:
1) deklarowany istotnie większy stres matki, jak i większa częstość palenia papie-

rosów są czynnikami współtowarzyszącymi statusowi kobiety samotnie wy-
chowującej dzieci i należałoby je uznać za główne modyfikatory wywierające 
niekorzystny wpływ na potomstwo; 

2) kobiety samotnie wychowujące dzieci gorzej postrzegają przede wszystkim 
swoją sytuację rodzinną, w mniejszym zaś stopniu materialną, natomiast status 
małżeński nie ma wpływu na ocenę własnej sytuacji zawodowej; 

3) poziom edukacji w analizowanej grupie, jak się wydaje, przestał być już tak 
znaczącym czynnikiem w kształtowaniu rozwoju dziecka.
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2.9.2. Wzrastanie i dojrzewanie dzieci z rodzin pełnych i niepełnych 

Analizy przedstawione w poprzednim rozdziale pokazują, iż stres matki i inne 
czynniki związane z samotnym rodzicielstwem już na początku rozwoju zaznaczają 
swoją obecność, skutkiem czego jest tendencja do przeciętnie mniejszych rozmiarów 
noworodkowych. Wpływy środowiskowe, rodzicielskie na rozwój dziecka nie ograni-
czają się jedynie do rozwoju wewnątrzmacicznego. W literaturze przedmiotu można 
napotkać wiele doniesień, że dzieci wzrastające w rodzinach o zaburzonej strukturze 
(na skutek rozwodu, separacji, nieprawidłowych relacji między członkami rodziny) 
są niższe od swoich rówieśników z rodzin prawidłowych, jak również wcześniej 
dojrzewają [Milicerowa, 1968; Panek i Piasecki, 1971; Milicerowa i Piechaczek, 
1977; Hulanicka, 1986; Wierson i wsp. 1993; Montgomery i wsp. 1997; Hulanicka 
i wsp. 2001; Cichocka i Żarów 2002; Toromanović i Tahirović 2004; Matchock 2006; 
Bogaert 2008]. Badania Łuczak [1996] pokazały, jak ważną rolę odgrywają relacje 
emocjonalne pomiędzy dzieckiem umieszczonym w placówce opiekuńczej a jego 
rodzicami. Dzieci pozostające w placówce, ale mające prawidłowe więzi emocjonalne 
z rodzicami (które manifestują się częstymi odwiedzinami, zabieraniem dziecka do 
domu) nie odbiegały pod względem wysokości ciała od dzieci wzrastających w do-
mach rodzinnych. Kiedy stosunki z rodziną są nieprawidłowe, zwłaszcza wtedy gdy 
dzieci są odrzucone emocjonalnie, dramatycznie pogarsza się ich stan biologiczny. 
U dzieci odrzuconych deficyt wysokości i masy ciała przekracza jedno odchylenie 
standardowe, jest jednocześnie nieco większy w przypadku chłopców.

W tabeli 25 przedstawiono wyniki analizy porównawczej tempa dojrzewania ba-
danych dzieci, określone za pomocą wieku menarche oraz wieku początku rozwoju 
owłosienia łonowego. Średni wiek menarche obliczono metodą retrospektywną, a więc 
w gimnazjum dla tej grupy dziewcząt, które już miesiączkowały w chwili badania. 

Z porównania obu grup wynika, iż wcześniej rozpoczynają miesiączkowanie 
dziewczęta z rodzin niepełnych. Ich odsetek jest większy w szkole podstawowej 
i w gimnazjum. Zarówno na poziomie gimnazjum, jak i liceum obliczony średni 
wiek dla ogółu dziewcząt i dla dziewcząt z rodzin niepełnych jest niższy niż dla 
dziewcząt z rodzin pełnych. Podobne zjawisko zaznacza się w przypadku rozwoju 
owłosienia łonowego. U dziewcząt wiek początku rozwoju owłosienia łonowego nie 
różni się w wydzielonych grupach. Nie posiadamy informacji o rodzinach wszystkich 
przebadanych dzieci, a jedynie o 43% z nich. W grupie tych matek, które wypełniły 
ankiety, tylko 16% deklarowało status rodziny niepełnej, jest ich więc nieco mniej niż 
podaje Rocznik Demograficzny czy też pedagodzy w szkołach. Według tych źródeł 
około 20–28% dzieci wzrasta w rodzinach o zaburzonej strukturze, a taka częstość 
dzieci może spowodować obniżenie przeciętnego wieku dojrzewania liczonego dla 
ogółu dzieci. Możliwe jest zatem, iż przyspieszone dojrzewanie, które stwierdza się 
u dzieci z rodzin o zaburzonej strukturze, przy obserwowanej od lat zwiększającej 
się częstości występowania takich rodzin, mogło mieć wpływ na podawany wiek 
dojrzewania płciowego na poziomie ogólnym. Odejmując od wartości przeciętnej 
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wieku menarche (lub innej cechy), liczonego dla ogółu dziewcząt, wiek menarche 
(lub innej cechy) obliczony dla dziewcząt z rodzin pełnych otrzymamy informację, jak 
duży jest modyfikujący wpływ badanego czynnika na tempo dojrzewania płciowego 
dzieci. W cytowanej literaturze obniżenie wieku menarche nie jest duże, najczęściej 
wynosi 2 – 3 miesiące, ale w niektórych badaniach (liczebnie większe grupy dzieci) 
jest ono statystycznie istotne.

Nie zaobserwowano jednoznacznych tendencji w zróżnicowaniu wysokości ciała 
między dziećmi z rodzin pełnych i ich rówieśnikami z rodzin niepełnych. Istotność 
statystyczna różnic międzygrupowych: ANOVA: F = 0,92; p = 0,449

Z uwagi na bardzo silną nierównoliczność grup wykonano też nieparametryczną 
analizę wariancji Kruskala-Wallisa: chi2(4) = 3,53; p = 0,473.

Nie da się jednak wykluczyć możliwości obniżania wysokości ciała przez stres 
emocjonalny dzieci. Przyspieszone dojrzewanie i wzrastanie może kompensować ten 
efekt skutkiem czego nie stwierdza się różnic w wysokości ciała w przypadku dzieci 
na tym etapie rozwoju, a więc w okresie zwiększonego tempa wzrastania.

2.9.3. Problemy emocjonalne i behawioralne  
w samoocenie uczniów szkół podstawowych klas od IV do VI3

Kontekst podjęcia badań

Zaburzenia psychiczne i problemy emocjonalne w okresie rozwojowym stają się 
coraz częściej przedmiotem zainteresowania zarówno klinicznego, jak i badawcze-
go. „Sielski, anielski” obraz dzieciństwa, przerywany dopiero przez chmurny czas 
konfliktu adolescencyjnego może być obecnie uznany za fałszywy. Zaburzenia 
psychiczne obserwowane są u średnio 16,5% nastolatków, a także 13,2% dzieci 
w wieku preadolescencyjnym oraz u 10,2% przedszkolaków [Roberts i wsp. 1998]. 
Zwłaszcza dla okresu preadolescencyjnego cytowane powyżej statystyki sprzeczne 
są z wywodzącymi się jeszcze z klasycznej psychoanalizy poglądami o stosunkowo 
bezkonfliktowym charakterze okresu preadolescencyjnej latencji, który rozpoczyna 
się rozwiązaniem dylematów edypalnych. Czas ten miał być okresem swoistego 
wyciszenia konfliktów, utajenia poniesionych w okresie wczesnodziecięcym traum 
rozwojowych, które dopiero miały się odezwać ze zdwojoną siłą w czasie dojrze-
wania [Orwid i Pietruszewski 1996]. Współczesne badania naukowe coraz częściej 
też potwierdzają obserwacje z gabinetów psychoterapeutycznych, iż wiele zaburzeń 
psychicznych, pojawiających się w dorosłości, ma swoje źródła w trudnościach 
emocjonalnych okresu rozwojowego. Stąd też okres rozwojowy jest potencjalnie 

3 Autorem podrozdziału jest Maciej Pilecki, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM 
w Krakowie/Division of Child and Adolescent Psychiatry, Department of Psychiatry, Queens Uni-
versity, Kingston Kanada.
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najlepszym czasem na prowadzenie różnorodnych programów profilaktycznych 
zaburzeń psychicznych i problemów emocjonalnych [Rutter 1989; Marchi i Cohen 
1990; Mazza i wsp. 2010]. 

Zwłaszcza w Polsce w okresie ostatnich 20 lat obserwowany jest proces dynamicznej 
zmiany warunków społecznych oraz rodzinnych [Slany 2004; Beisert 2006]. Dzieci 
wydają się nie tylko największymi potencjalnymi beneficjentami tych zmian, ale także 
osobami ponoszącymi największe ich konsekwencje. Do zmian, które zachodziły dotąd 
na przestrzeni pokoleń, może obecnie dojść w przeciągu kilku, kilkunastu lat. Zjawiska 
te można powiązać z narastaniem częstości występowania niektórych zaburzeń psy-
chicznych i patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, jak i obniżaniem się wieku, 
w którym są one obserwowane i diagnozowane. Dość jednoznacznym danym, doty-
czącym narastania od końca lat 80. ubiegłego wieku częstości diagnozowania zaburzeń 
odżywiania się, uzależnień, zachowań dewiacyjnych towarzyszą niejednoznaczne dane 
dotyczące liczby samobójstw, parasamobójstw czy depresji [Gaberle 2001; Pilecki 
i wsp. 2009; Jaklewicz i wsp. 2001; Modrzejewska i Bomba 2010; Gmitrowicz 2005; 
Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii 2009; Napieralska i wsp. 2010]. Zagad-
nienia rozwoju, jak i trudności rozwojowych wymagają więc ustawicznych badań, 
które pozwalą na uchwycenie konsekwencji zachodzących w Polsce przemian. Należy 
żywić nadzieję, że w procesach tych można być nie tylko biernym obserwatorem, ale 
też, iż wyniki badań naukowych posłużyć mogą do planowania działań mających na 
celu zapobieganie zjawiskom niekorzystnym.

Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie wyników badania rozpo-
wszechnienia problemów emocjonalnych i behawioralnych dzieci w klasach 4–6 
na podstawie dwóch ankiet samooceny. Opracowanie to stanowi wstęp do dalszych 
analiz materiału, obejmujących interakcje pomiędzy problemami emocjonalnymi, 
rozwojem biologicznym a sytuacją rodzin badanych dzieci. 

Badana grupa

Badaniem ankietowym objęte zostały dzieci biorące udział w omawianym w mo-
nografii projekcie badawczym. Kwestionariusze wypełniane były w trakcie lekcji. 
Instrukcje wypełniania narzędzia przekazywali dzieciom przeszkoleni do tego celu 
pedagodzy szkolni.

Badaniem objętych zostało 375 dzieci z klas 4–6. Średni wiek badanych wyniósł 
11,8 lat (SD 0,9), 53,7% badanych stanowiły uczennice, a 46,3% chłopcy. 

Metoda

W badaniu posłużono się autorskim kwestionariuszem samooceny Skala Proble-
mów Behawioralnych – w wersji dla klas od 4. do 6. (SBP46), opisującym szereg 
niepokojących zachowań oraz stanów emocjonalnych dzieci. Zdecydowano się na 
zawarcie w nim takich zachowań, które w badaniu na populacji krakowskich przed-
szkolaków [Pilecki i wsp. 2008] pozostawały w istotnych związkach ze zmiennymi 
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biospołecznymi (nadpobudliwość i zachowania agresywne). Uzupełniono je o twier-
dzenia odnoszące się do zachowań i stanów emocjonalnych istotnych w kontekście 
różnicowania charakteru obserwowanych zachowań (impulsywność, smutek, lęk, 
dezorganizacja myślenia). Formułując zawarte w ankiecie stwierdzenia oparto się 
na często powtarzających się w praktyce klinicznej autoopisach dzieci w tej grupie 
wiekowej. Dodano też dwa pytania dotyczące postaw rodzicielskich względem tuszy 
i chudości, które nie odnosiły się bezpośrednio do kwestii samooceny, a dotyczyły 
jednak ważnych zagadnień w kontekście tematyki badawczej projektu. Uzyska-
no w ten sposób ankietę składającą się z 30 twierdzeń, których trafność w opisie 
własnych zachowań i stanów emocjonalnych oceniana była w skali odnoszącej się 
do częstości 6-stopniowej występowania zjawiska (zawsze, bardzo często, często, 
czasem, rzadko, nigdy). 

Jako dodatkowego narzędzia analizy użyto polskiej adaptacji Testu Postaw Wobec 
Odżywiania – wersja dziecięca. Na język polski przetłumaczono udostępnioną przez 
autora angielskojęzyczną wersję Children Eating Attitudes Test (CHEAT26) [Malo-
ney 1988]. Test ten stanowi modyfikację, dostosowaną do użycia w wypadku dzieci 
młodszych, wersję Testu Postaw Wobec Odżywiania (Eating Attitudes Test – EAT26) 
autorstwa D. Garnera oraz P. Garfinkela [Garner, Garfinkel 1982]. Składa się on z 26 
twierdzeń opisujących zachowania i stany emocjonalne powiązane z odżywaniem 
się oraz percepcję własnego ciała, oceniane w skali 6-stopniowej, odnoszącej się do 
częstości występowania zjawiska (zawsze, bardzo często, często, czasem, rzadko, 
nigdy). Zdecydowano się na polską, zmodyfikowaną wersję narzędzia, zawierającą 
zwroty i składnię potoczną, która odbiega od bezpośredniego tłumaczenia wersji 
angielskiej, a oparta jest w większości na tłumaczeniu przyjętym w wersji polskiej 
narzędzia dla dorosłych. Również sposób liczenia oparto na metodzie zapropo-
nowanej przez autorkę polskiej wersji dla dorosłych. [Włodarczyk-Bisaga 1992]. 
Zdecydowano się też dodać do kwestionariusza dwa pytania dotyczące koncentracji 
na przyroście masy ciała. Nie są one jednak w niniejszej analizie uwzględnione. Oba 
narzędzia przygotowane zostały w wersjach dla chłopców i dziewcząt. W wypadku 
obu narzędzi przyjęto odpowiedniki cyfrowe: zawsze – 3, bardzo często – 2, często 
– 1, czasem, rzadko, nigdy – 0.

Wyniki

Skala Postaw Behawioralnych – w wersji dla klas od 4 do 6 (SBP46)

Połowa badanych dzieci na większość pytań SBP46 udzielała odpowiedzi „nigdy” 
lub „rzadko”. W twierdzeniu 3. (Nauczyciele w szkole muszą mówić do mnie dwa 
razy zanim usłyszę), modalna i mediana stanowiły 0 odpowiadające odpowiedzi 
„nigdy”, ponadto nikt nie wskazał odpowiedzi „zawsze” w tym pytaniu, aż 75% 
badanych dzieci udzieliło odpowiedzi „nigdy” lub „rzadko”. Podobny wynik zaob-
serwowano w kontekście twierdzenia 9. (Jak ktoś mnie zdenerwuje, to go biję), 11. 
(Bardzo się boję), 19. (Inni się mnie boją), 23. (Brak mi energii do zabawy) i 30. 
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Tabela 26. SBP46: Charakterystyki opisowe

Nr Twierdzenie

M
ed

ia
na

M
od

al
na

M
in

im
um

M
ak

si
m

um

Kw
ar

ty
l

do
ln

y

Kw
ar

ty
l 

gó
rn

y

1 W moim domu rozmawia się o odchudzaniu 1 0 0 5 0 2

2 Zapominam, co jest zadane do odrobienia do domu 1 0 0 5 0 2

3 Nauczyciele w szkole muszą mówić do mnie dwa razy, 
zanim usłyszę

0 0 0 4 0 1

4 Wstydzę się chłopców/dziewcząt 1 0 0 5 0 1

5 Robię „głupie” błędy w zadaniach domowych 1 1 0 5 1 2

6 Nie lubię się uczyć 2 2 0 5 1 3

7 Gubię przybory szkolne lub zapominam, gdzie je 
trzymam

1 0 0 5 0 1

8 Wiercę się na prawie wszystkich lekcjach 0 0 0 5 0 1

9 Jak ktoś mnie zdenerwuje, to go biję 0 0 0 4 0 1

10 Odzywam się nie pytana/pytany w czasie lekcji 1 1 0 5 0 2

11 Bardzo się boję 0 0 0 5 0 1

12 Jestem zła/zły na innych 1 1 0 5 1 2

13 Łatwo się denerwuję 1 1 0 5 1 2

14 Czasem coś robię i potem tego żałuję 2 1 0 5 1 3

15 Nauczyciele w szkole złoszczą się na mnie za moje 
zachowanie

1 0 0 5 0 1

16 Boli mnie głowa 1 1 0 5 1 2

17 Robię błędy ortograficzne, jak piszę 1 1 0 5 1 3

18 Jest mi smutno 1 1 0 5 1 2

19 Inni się mnie boją 0 0 0 5 0 1

20 W szkole się nudzę 1 1 0 5 1 3

21 Uczę się dobrze 3 4 0 5 2 4

22 Lubię się taka/taki, jaka/jaki jestem 4 5 0 5 3 5

23 Brak mi energii do zabawy 0 0 0 5 0 1

24 Mam dziwne myśli, których nie rozumiem 1 0 0 5 0 2

25 Jak mi coś grozi, to nie mówię prawdy 1 0 0 5 0 1

26 Nauczyciele mnie uciszają w czasie lekcji 1 1 0 5 0 2

27 Nabijam sobie guzy, lub mam siniaki częściej niż inni 1 0 0 5 0 1

28 Jestem niegrzeczna/niegrzeczny 1 1 0 5 0 2

29 Dokuczam innym 1 1 0 5 0 1

30 Rodzice mówią mi, że jestem za gruba/gruby 0 0 0 5 0 0

Gdzie: 0 – nigdy, 1 – rzadko,  2 – czasem, 3 – często, 4 – bardzo często, 5 – zawsze.
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(Rodzice mówią mi, że jestem za gruby/gruba) Wyjątek stanowią tu twierdzenia 
o charakterze pozytywnym: 21. (Uczę się dobrze) i 22. (Lubię się taki/taka, jaki/
jaka jestem), na które połowa dzieci udzieliła odpowiedzi twierdzących (tab. 26). 
W tych też twierdzeniach 80,9% i 70,4% dzieci udzieliło odpowiedzi: „zawsze”, 
„bardzo często” oraz „często”. 

Największe nasilenie problemów (odpowiedzi: „zawsze”, „bardzo często”, „często”) 
zaobserwowano w wypadku stwierdzeń: 6. (Nie lubię się uczyć) – 34,6%, 20. (W szkole 
się nudzę) – 27,8%, 17. (Robię błędy ortograficzne, jak piszę) – 25,2%, 14. (Czasem coś 
robię i potem tego żałuję) – 25,1%, 13. (Łatwo się denerwuję) – 21,8%, 16. (Boli mnie 
głowa) – 19,3%. Kolejną grupę mieszczącą się w przedziale od 10% do 15% częstości 
powyższych odpowiedzi stanowiły twierdzenia: 10. (Odzywam się nie pytany/pytana 
w czasie lekcji) – 14,7%, 18. (Jest mi smutno) – 13,4%, 27. (Nabijam sobie guzy lub 
mam siniaki częściej niż inni) – 12,6%, 24. (Mam dziwne myśli, których nie rozumiem) 
– 12,3%, 7. (Gubię przybory szkolne lub zapominam gdzie je trzymam) – 12,1%. 

Sto pięćdziesiąt pięcioro dzieci (41,3%) udzieliło odpowiedzi „zawsze” i „bardzo 
często” od jednego do trzech twierdzeń. Częstsze współwystępowanie odpowiedzi 
świadczących o największym nasileniu problemów okazało się już zdecydowanie 
rzadsze (tab. 27). W analizie tej nie uwzględniono twierdzeń o charakterze pozy-
tywnym (twierdzenie 21, 22).

Tabela 27. SBP46: liczba dzieci udzielających odpowiedzi „zawsze” i „bardzo często” na poszczególne 
twierdzenia

Liczba zaznaczeń Liczba dzieci

1 85

2 42

3 31

4 7

5 9

6 11

7 7

8 8

9 1

10 1

11 2

12 0

13 2

14 2

22 1
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Następnie przeprowadzono powyższe analizy z uwzględnieniem podziału na płeć. 
Dane na temat częstości poszczególnych odpowiedzi, w których różnice okazały się 
istotne statystycznie, zawiera tabela 28. 

W kolejnym etapie przeprowadzona została analiza czynnikowa na podstawie 
metody głównych składowych oraz rotacji Varimax dla obu płci. Wyodrębnionych 

Tabela 28. SBP46: twierdzenia różnicujące płcie

Nr Twierdzenie Płeć
Procent odpowiedzi*

p
0 1 2 3 4 5

3 Nauczyciele w szkole muszą mówić do 
mnie dwa razy, zanim usłyszę

CH 47,7 35,6 12,6 1,1 2,9 0,0
0,004

DZ 62,7 29,4 7,0 1,0 0,0 0,0

9 Jak ktoś mnie zdenerwuje, to go biję CH 39,3 42,8 12,1 2,3 3,5 0,0
0,000

DZ 66,2 23,9 7,5 1,5 1,0 0,0

10 Odzywam się nie pytany/nie pytana w 
czasie lekcji

CH 25,9 36,8 20,7 10,9 4,0 1,7
0,042

DZ 33,8 39,3 13,9 6,0 2,5 4,5

11 Bardzo się boję CH 62,0 26,9 6,4 1,8 0,6 2,3
0,034

DZ 49,5 33,5 12,0 3,5 0,0 1,5

15 Nauczyciele w szkole złoszczą się na 
mnie za moje zachowanie

CH 33,5 39,3 13,3 6,9 2,9 4,0
0,000

DZ 62,7 27,9 6,0 2,0 1,0 0,5

19 Inni się mnie boją CH 55,9 25,3 15,9 1,8 0,6 0,6
0,003

DZ 73,4 16,6 8,0 1,5 0,0 0,5

20 W szkole się nudzę CH 15,8 31,6 21,6 11,7 9,4 9,9
0,050

DZ 23,5 31,0 20,5 12,5 5,5 7,0

26 Nauczyciele mnie uciszają w czasie 
lekcji

CH 29,7 37,8 19,8 5,8 4,1 2,9
0,013

DZ 40,9 36,4 14,1 4,5 3,0 1,0

27 Nabijam sobie guzy lub mam siniaki 
częściej niż inni

CH 40,5 30,6 14,5 6,4 4,6 3,5
0,004

DZ 55,3 27,6 6,0 6,0 2,0 3,0

28 Jestem niegrzeczny/niegrzeczna CH 26,3 41,5 21,6 5,8 3,5 1,2
0,025

DZ 36,8 38,8 16,9 5,5 1,5 0,5

29 Dokuczam innym CH 29,1 44,2 19,8 5,2 0,6 1,2
0,002

DZ 43,3 40,3 12,9 2,0 1,0 0,5

* Gdzie: 0 – nigdy, czasem, 1 – często, 2 – bardzo często, 3 – zawsze
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zostało 8 czynników, które wyjaśniają łącznie 58,72% całkowitej wariancji (tab. 
29). Analiza czynnikowa dla dziewczynek wykazała istnienie 8 czynników, wyja-
śniających 59,99% całkowitej wariancji (tab. 30). W przypadku chłopców również 
wyodrębniono 8 czynników, które łącznie wyjaśniają 63,06% całkowitej wariancji 
(tab. 31). 

Tabela 29. SBP46: analiza czynnikowa w całej grupie

Nr Twierdzenie I II III IV V VI VII VIII

15 Nauczyciele w szkole złoszczą się na 
mnie za moje zachowanie

0,78

26 Nauczyciele mnie uciszają w czasie 
lekcji

0,78

28 Jestem niegrzeczna/niegrzeczny 0,76

29 Dokuczam innym 0,68

10 Odzywam się nie pytana/pytany w 
czasie lekcji

0,55

3 Nauczyciele w szkole muszą mówić 
do mnie dwa razy, zanim usłyszę

0,49

14 Czasem coś robię i potem tego żałuję 0,41

27 Nabijam sobie guzy lub mam siniaki 
częściej niż inni

0,37

18 Jest mi smutno 0,67

17 Robię błędy ortograficzne, jak piszę 0,67

11 Bardzo się boję 0,53

16 Boli mnie głowa 0,51

5 Robię „głupie” błędy w zadaniach 
domowych

0,48

23 Brak mi energii do zabawy 0,48

8 Wiercę się na prawie wszystkich 
lekcjach

0,69

7 Gubię przybory szkolne lub 
zapominam, gdzie je trzymam

0,68

2 Zapominam, co jest zadane do 
odrobienia do domu

0,58

24 Mam dziwne myśli, których nie 
rozumiem

0,54
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25 Jak mi coś grozi, to nie mówię 
prawdy

0,37

4 Wstydzę się chłopców/dziewcząt 0,67

13 Łatwo się denerwuję 0,62

12 Jestem zła/zły na innych 0,53

11 Bardzo się boję 0,39

6 Nie lubię się uczyć 0,80

20 W szkole się nudzę 0,71

1 W moim domu rozmawia się o 
odchudzaniu

0,83

30 Rodzice mówią mi, że jestem za 
gruby/gruba

0,59

19 Inni się mnie boją 0,82

9 Jak ktoś mnie zdenerwuje, to go biję 0,70

22 Lubię się taka/taki, jaka/jaki jestem –0,52

21 Uczę się dobrze –0,74

Tabela 30. SBP46: analiza czynnikowa w grupie dziewcząt

Nr Twierdzenie I II III IV V VI VII VIII

11 Bardzo się boję 0,76

18 Jest mi smutno 0,59

23 Brak mi energii do zabawy 0,58

13 Łatwo się denerwuję 0,53

12 Jestem zła na innych 0,53

16 Boli mnie głowa 0,52

17 Robię błędy ortograficzne, jak piszę 0,48

5 Robię „głupie” błędy w zadaniach 
domowych

0,43

8 Wiercę się na prawie wszystkich 
lekcjach

0,68
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7 Gubię przybory szkolne lub zapominam 
gdzie je trzymam

0,67

2 Zapominam, co jest zadane do 
odrobienia do domu

0,66

6 Nie lubię się uczyć 0,42

20 W szkole się nudzę 0,40

15 Nauczyciele w szkole złoszczą się na 
mnie za moje zachowanie

0,77

26 Nauczyciele mnie uciszają w czasie 
lekcji

0,61

3 Nauczyciele w szkole muszą mówić 
do mnie dwa razy, zanim usłyszę

0,61

28 Jestem niegrzeczna 0,58

29 Dokuczam innym 0,52

10 Odzywam się nie pytana w czasie 
lekcji

0,39

30 Rodzice mówią mi, że jestem za gruba 0,67

27 Nabijam sobie guzy, lub mam siniaki 
częściej niż inni

0,65

1 W moim domu rozmawia się o 
odchudzaniu

0,58

9 Jak ktoś mnie zdenerwuje, to go biję 0,80

19 Inni się mnie boją 0,71

14 Czasem coś robię i potem tego żałuję 0,59

22 Lubię się taką, jaką jestem –0,58

25 Jak mi coś grozi, to nie mówię 
prawdy

0,77

24 Mam dziwne myśli, których nie 
rozumiem

0,50

21 Uczę się dobrze –0,69

4 Wstydzę się chłopców –0,54



88 Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracja pokwitania...

Tabela 31. SBP46: analiza czynnikowa w grupie chłopców

Nr Twierdzenie I II III IV V VI VII VIII

26 Nauczyciele mnie uciszają w czasie lekcji 0,84

15 Nauczyciele w szkole złoszczą się na mnie 
za moje zachowanie

0,81

28 Jestem niegrzeczny 0,81

10 Odzywam się nie pytany w czasie lekcji 0,69

29 Dokuczam innym 0,59

14 Czasem coś robię i potem tego żałuję 0,53

7 Gubię przybory szkolne lub zapominam, 
gdzie je trzymam

0,70

23 Brak mi energii do zabawy 0,60

18 Jest mi smutno 0,60

2 Zapominam, co jest zadane do odrobienia 
do domu

0,60

24 Mam dziwne myśli, których nie rozumiem 0,50

25 Jak mi coś grozi, to nie mówię prawdy 0,50

11 Bardzo się boję 0,50

17 Robię błędy ortograficzne, jak piszę 0,40

13 Łatwo się denerwuję 0,70

4 Wstydzę się dziewcząt 0,61

5 Robię „głupie” błędy w zadaniach 
domowych

0,58

12 Jestem zły na innych 0,53

1 W moim domu rozmawia się 
o odchudzaniu

0,81

30 Rodzice mówią mi, że jestem za gruby 0,65

22 Lubię się taki, jaki jestem –0,59

6 Nie lubię się uczyć 0,74

20 W szkole się nudzę 0,74

21 Uczę się dobrze –0,80

9 Jak ktoś mnie zdenerwuje, to go biję 0,66

3 Nauczyciele w szkole muszą mówić 
do mnie dwa razy, zanim usłyszę

0,63

8 Wiercę się na prawie wszystkich lekcjach 0,60

19 Inni się mnie boją 0,80

27 Nabijam sobie guzy lub mam siniaki 
częściej niż inni

0,45
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Test Postaw Wobec Odżywiania – wersja dla dzieci (CHEAT26)

Aż 65,7% badanych dzieci uważa, że może łatwo kontrolować to, co je (odpowiedzi 
„zawsze”, „bardzo często”, „często”), 50,9% lubi próbować nieznane wysokokalo-
ryczne pokarmy, w trakcie ćwiczeń fizycznych o spalaniu kalorii myśli 26,9% dzieci, 
23,4% dzieci uważane jest przez innych za chude, jako za grube uważa się 20,6% 
dzieci, również 20,6% dzieci uważa, że inni chcieliby, aby jadły więcej, o tym, aby 
być chudszym myśli 20,4% dzieci. 

Charakterystyki opisowe oraz wartość p dla porównania CHEAT26 względem 
płci zawiera tabela 32. Dokonując porównania średnich wartości w dwóch grupach 
wykorzystano test Manna-Whitneya, z uwagi na brak rozkładu normalnego w ba-
danych grupach. 

Dwieście trzydzieści osiem (63,5%) dzieci udzieliło odpowiedzi „zawsze”, „bar-
dzo często” i „często” 1–4 twierdzeń z kwestionariusza (tab. 33). W analizie tej nie 
uwzględniono odpowiedzi na twierdzenie, że lubią próbować wysokokaloryczne 
pokarmy z uwagi na wątpliwości, czy pytanie to opisuje w kontekście polskiej kultury 
zachowania patologiczne.

Tabela 32. CHEAT26: charakterystyki opisowe z podziałem na płeć 

N x sd mediana modalna min–max Q1–Q3 p

Ogółem 375 7,60 6,79 6,00 3,00 0–44 3–11 –

Dziewczynki 201 7,65 7,48 6,00 3,00 0–44 3–10
0,361

Chłopcy 174 7,55 5,91 6,00 3,00 0–36 3–11

Tabela 33. CHEAT26: liczba dzieci udzielających odpowiedzi „zawsze” i „bardzo często” na poszczególne 
twierdzenia

Liczba twierdzeń Liczba dzieci

1 116

2 54

3 34

4 34

5 12

6 11

7 8

8 5

9 3
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10 2

11 1

12 1

13 0

14 2

Poziom 20 punktów, uznawany za punkt odcięcia dla badań przesiewowych  
z użyciem wersji EAT26 dla dorosłych (wysokie ryzyko występowania zabu- 
rzeń odżywania się), przekroczyło 5,3% dzieci w tym: 7% dziewcząt oraz 3,4% 
chłopców. 

W wypadku 4 stwierdzeń zaobserwowano istotne różnice statystyczne dla płci. 
Dane na temat częstości poszczególnych odpowiedzi, w których różnice okazały się 
istotne statystycznie zawiera tabela 34. 

Tabela 34. CHEAT26: twierdzenia różnicujące płcie

Nr Twierdzenie Płeć
Procent odpowiedzi*

p
0 1 2 3

1 Boję się, że mogłabym/mógłbym  być gruba/
gruby

DZ 78,5 8,5 7,5 5,5
0,005

CH 89,5 4,1 1,7 4,7

5 Jak jem, to dzielę jedzenie  na małe kawałki DZ 88,4 4,0 3,0 4,5
0,003

CH 76,3 11,0 6,4 6,4

11 Myślę ciągle  o tym, by być chudszą/chudszym DZ 75,4 5,5 7,5 11,6
0,032

CH 84,5 3,4 4,6 7,5

19 Mogę łatwo kontrolować to, co jem DZ 42,6 15,7 13,2 28,4
0,000

CH 24,7 12,9 21,1 41,2

Gdzie: 0 – nigdy, czasem, 1 – często, 2 – bardzo często, 3 – zawsze

Dodatkowo przeprowadzono analizę korelacji poszczególnych pytań oraz wyniku 
zbiorczego z BMI badanych dzieci. Okazało się, iż ogólny wynik EAT nie pozo-
stawał w statystycznie istotnym związku z BMI. Szereg pytań korelowało zarówno 
w ujemny, jak i dodatni sposób z BMI badanych dzieci (tab. 35).
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Tabela 35. Korelacje BMI z twierdzeniami CHEAT26

Nr Twierdzenie BMI

1 Boję się, że mogłabym/mógłbym być gruba/gruby ,31**

2 Nawet jak jestem głodna/głodny, to staram się nie jeść ,31**

8 Czuję, że inni woleliby bym jadła/jadł więcej –,31**

10 Czuję się winna/winny po jedzeniu ,13*

11 Myślę ciągle  o tym, by być chudszą/chudszym ,43**

12 Gdy gimnastykuję się, myślę o tym, że spalam kalorie (tłuszcz) ,36**

13 Inni myślą, że jestem zbyt chuda/chudy –,41**

14 Myślę o tym, że jestem zbyt gruba/gruby ,40**

15 Jem posiłki dłużej niż inni –,16**

18 Czuję, że jedzenie kontroluje moje życie ,12*

20 Czuję, że inni chcą, bym jadła/jadł więcej –,38**

21 Zbyt dużo czasu i myśli poświęcam jedzeniu ,11*

22 Czuję się nieswojo po zjedzeniu słodyczy ,16**

23 Jestem na diecie odchudzającej ,24**

24 Lubię mieć pusty żołądek ,19**

* p < 0,05 **p < 0,01 

Następnie przeprowadzono analizę wyników w całej grupie metodą składowych 
głównych z rotacją Varimax, co doprowadziło do wskazania 7 czynników wyjaśnia-
jących 60,24% całkowitej wariancji. Nie zostało uwzględnione twierdzenie 9 ze 
względu na to, że przyjmuje ona same zerowe wartości (tab. 36).

Tabela 36. CHEAT26:  analiza czynnikowa w całej grupie

Nr Twierdzenie I II III IV V VI VII

11 Myślę ciągle  o tym, by być chudszą/
chudszym

0,84

1 Boję się, że mogłabym/mógłbym być 
gruba/gruby

0,80

14 Myślę o tym, że jestem zbyt gruba/
gruby

0,79

12 Gdy gimnastykuję, się myślę o tym, że 
spalam kalorie (tłuszcz)

0,73
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2 Nawet jak jestem głodna/głodny, to 
staram się nie jeść

0,53

15 Jem posiłki dłużej niż inni 0,39

13 Inni myślą, że jestem zbyt chuda/
chudy

0,86

8 Czuję, że inni woleliby, bym jadła/jadł 
więcej

0,86

20 Czuję, że inni chcą, bym jadła/jadł 
więcej

0,91

4 Zdarzało mi się jeść bez przerwy i nie 
móc przestać

0,85

3 Myślę ciągle o jedzeniu 0,79

21 Zbyt dużo czasu i myśli poświęcam 
jedzeniu

0,60

16 Unikam produktów, które zawierają 
cukier

0,74

7 Szczególnie unikam jedzenia z dużą 
zawartością węglowodanów (takich 
jak chleb, ziemniaki i ryż)

0,62

23 Jestem na diecie odchudzającej 0,49

22 Czuję się nieswojo po zjedzeniu 
słodyczy

0,38

5 Jak jem, to dzielę jedzenie na małe 
kawałki

0,68

6 Znam dobrze ilość kalorii (energii) 
zawartą w produktach, które jem

0,63

18 Czuję, że jedzenie kontroluje moje życie 0,51

17 Jem niskokaloryczne (dietetyczne) 
produkty

0,45

19 Mogę łatwo kontrolować to, co jem 0,39

10 Czuję się winna/winny po jedzeniu 0,76

26 Mam ochotę wymiotować po 
posiłkach

0,44

24 Lubię mieć pusty żołądek –0,42

25 Lubię próbować nieznane mi 
wysokokaloryczne (tłuste i słodkie) 
potrawy

0,78
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Tabela 37. CHEAT26: analiza czynnikowa w grupie dziewcząt

Nr Twierdzenie I II III IV V VI VII VIII

11 Myślę ciągle  o tym, by być chudszą 0,84

1 Boję się, że mogłabym być gruba 0,80

14 Myślę o tym, że jestem zbyt gruba 0,79

12 Gdy gimnastykuję się, myślę o tym, że 
spalam kalorie (tłuszcz)

0,75

2 Nawet jak jestem głodna, to staram 
się nie jeść

0,60

23 Jestem na diecie odchudzającej 0,58

18 Czuję, że jedzenie kontroluje moje 
życie

0,41

20 Czuję, że inni chcą bym jadła więcej 0,89

13 Inni myślą, że jestem zbyt chuda 0,85

8 Czuję, że inni woleliby, bym jadła 
więcej

0,81

15 Jem posiłki dłużej niż inni 0,49

7 Szczególnie unikam jedzenia z dużą 
zawartością węglowodanów (takich 
jak chleb, ziemniaki i ryż)

0,80

16 Unikam produktów, które zawierają 
cukier

0,77

17 Jem niskokaloryczne (dietetyczne) 
produkty

0,53

22 Czuję się nieswojo po zjedzeniu 
słodyczy

0,51

26 Mam ochotę wymiotować po 
posiłkach

0,81

10 Czuję się winna po jedzeniu 0,80

24 Lubię mieć pusty żołądek 0,51

4 Zdarzało mi się jeść bez przerwy i nie 
móc przestać

0,85

19 Mogę łatwo kontrolować to, co jem 0,79

6 Znam dobrze ilość kalorii (energii) 
zawartą w produktach, które jem

0,51

5 Jak jem, to dzielę jedzenie na małe 
kawałki

0,44

3 Myślę ciągle o jedzeniu 0,85

25 Lubię próbować nieznane mi 
wysokokaloryczne (tłuste i słodkie) 
potrawy

–0,66

21 Zbyt dużo czasu i myśli poświęcam 
jedzeniu

0,62



94 Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracja pokwitania...

Tabela 38. CHEAT26: analiza czynnikowa w grupie chłopców

Nr Twierdzenie I II III IV V VI VII VIII IX
12 Gdy gimnastykuję się, myślę o 

tym, że spalam kalorie (tłuszcz)
0,67

1 Boję się, że mógłbym być gruby 0,81

14 Myślę o tym, że jestem zbyt 
gruby

0,85

11 Myślę ciągle  o tym, by być 
chudszym

0,85

20 Czuję, że inni chcą, bym jadł 
więcej

0,94

8 Czuję, że inni woleliby, bym jadł 
więcej

0,92

13 Inni myślą, że jestem zbyt chudy 0,87

26 Mam ochotę wymiotować po 
posiłkach

0,53

21 Zbyt dużo czasu i myśli 
poświęcam jedzeniu

0,54

17 Jem niskokaloryczne 
(dietetyczne) produkty

0,59

3 Myślę ciągle o jedzeniu 0,82

4 Zdarzało mi się jeść bez przerwy 
i nie móc przestać

0,86

16 Unikam produktów, które 
zawierają cukier

0,52

23 Jestem na diecie odchudzającej 0,62

24 Lubię mieć pusty żołądek 0,65

2 Nawet jak jestem głodny, to 
staram się nie jeść

0,73

18 Czuję, że jedzenie kontroluje 
moje życie

0,78

15 Jem posiłki dłużej niż inni 0,81

6 Znam dobrze ilość kalorii 
(energii) zawartą w produktach, 
które jem

0,79

25 Lubię próbować nieznane mi 
wysokokaloryczne (tłuste i 
słodkie) potrawy

0,65

19 Mogę łatwo kontrolować to, 
co jem

0,58

10 Czuję się winny po jedzeniu 0,48

22 Czuję się nieswojo po zjedzeniu 
słodyczy

0,64

5 Jak jem, to dzielę jedzenie na 
małe kawałki

–0,55
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7 Szczególnie unikam 
jedzenia z dużą zawartością 
węglowodanów (takich jak 
chleb, ziemniaki i ryż)

0,87

Jako końcową przeprowadzono dla obu płci analizę związku czynników ze zmien-
ną BMI (tab. 39). Zaobserwowano cztery istotne statystycznie zależności. 

Tabela 39. Korelacje BMI z czynnikami CHEAT26

Czynnik BMI

I: Pragnienia schudnięcia 0,48 **

II: Presji na przytycie -0,40 **

III: Objadaniowo-bulimiczny 0,14 *

IV: Dietetyczny 0,24 *

* p < 0,05 **p < 0,01

Dyskusja

Otrzymane częstości występowania problemów behawioralnych i emocjonalnych 
mierzonych za pomocą kwestionariusza SBP46 w badanej grupie zbliżone są do 
cytowanych we wprowadzeniu do niniejszego tekstu wyników innych badań popu-
lacyjnych [Roberts i wsp. 1998]. 

Po przeprowadzeniu analiz twierdzeń tworzących poszczególne czynniki można 
zaproponować następujące nazwy czynników SBP46:
• Czynnik I: Zachowań opozycyjno-buntowniczo-impulsywnych (Op-bun-imp),
• Czynnik II: Depresyjny (Dep),
• Czynnik III: Zaburzeń uwagi (Zabuw),
• Czynnik IV: Neurotyczny (Neu),
• Czynnik V: Braku motywacji szkolnej (Brak-mot-szkol),
• Czynnik VI: Dietetyczny (Diet),
• Czynnik VII: Zachowań agresywnych (Ag),
• Czynnik VIII: Pozytywnego obrazu siebie (Poz). 

W swoim zamierzeniu SBP46 nie miało odnosić się do wszystkich problemów 
emocjonalnych i behawioralnych obserwowanych we wczesnym okresie szkolnym. 
Stąd też ograniczone możliwości dyskusji otrzymanych wyników analiz czynniko-
wych. Powyższe wyniki zgodne są jednak w dużym stopniu z wieloma badaniami 
dzieci wskazującymi na istnienie dwóch grup objawów: behawioralnego zaburzeń 



96 Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracja pokwitania...

eksternalizacyjnych oraz emocjonalnego-internalizacyjnych [Mash, Dozois 2003]. 
Do tej pierwszej grupy zaliczyć można czynniki I, VII, do drugiej czynniki II, III 
i IV. Dwa czynniki uznać tu można za niepokrywające się z tym podziałem z powodu 
ich odmiennego charakteru. Są to: czynnik VI opisujący postawy rodzicielskie oraz 
czynnik V odnoszący się do samoopisu dzieci w kontekście ich stosunku do nauki. 
Warto zaznaczyć też istnienie czynnika VII, będącego wyrazem pozytywnego obrazu 
siebie. Zróżnicowanie otrzymanych czynników znajduje swoje odzwierciedlenie 
w praktyce klinicznej rozłącznego diagnozowania zaburzeń opozycyjno-buntow-
niczych, zaburzeń hiperkinetycznych oraz zaburzeń zachowania. Odwzorowuje też 
trudności takiej diagnozy. Obserwowana nadmierna impulsywność dziecka może być 
bowiem zarówno pochodną konstytucjonalnych cech temperamentu, jak i objawem 
braku motywacji bądź umiejętności kontroli przeżyć emocjonalnych skutkujących 
problemami w zachowaniu się. Zewnętrzna ocena zachowań dziecka (np. przez na-
uczyciela), jako bardziej związanych z trudnością w kontroli lub wynikającej raczej 
z braku motywacji do kontroli impulsów skutkować może innym diagnostycznym 
kategoryzowaniem zachowań dziecka. Samoocena zachowań dziecka, i to do tego 
głównie w kontekście szkolnym, nie daje jednak podstaw do zbyt daleko idących 
rozważań diagnostycznych. 

Warto podkreślić, że samoocena aż 80,9% dzieci jest pozytywna. Z klinicznej 
jednak perspektywy warto zadać pytanie o pozostałe 19,1% badanych uczniów, od-
czuwających w tym względzie różnie nasilony dyskomfort emocjonalny. Charakter 
tego dyskomfortu wydaje się być odmienny w wypadku różnych płci. Odczuwanie 
lęku było jedynym objawem bardziej nasilonym u dziewczynek niż chłopców. 
Chłopcy zaś, jak się okazało, istotnie różnią się od dziewczynek w obszarach, które 
kojarzyć mogą się z zachowaniami agresywnymi. Podobną prawidłowość prześledzić 
można w kontekście przeprowadzonej analizy czynnikowej. Czynnikiem głównym 
w grupie chłopców okazał się czynnik związany z przekraczaniem norm zachowań 
akceptowanych w szkole, w wypadku dziewcząt był to czynnik związany z lękiem 
i smutkiem, w tym również wyrażony objawami kojarzącymi się z somatyzacjami 
(ból głowy, brak energii). Brak akceptacji siebie wynikać może też z innych niż 
objęte użytą ankietą problemów i trudności emocjonalnych. 

Wydaje się, iż niektóre z twierdzeń CHEAT26 w badanej populacji rozumiane 
są przez dzieci jako opisujące raczej zdrowy niż problemowy stosunek do jedzenia. 
Dotyczy to zwłaszcza twierdzenia: Mogę łatwo kontrolować to, co jem. Podobne 
wątpliwości dotyczące tego pytania pojawiły się w analizie Smolak i Levine [1994]. 
Pomimo powyższego zastrzeżenia analiza odpowiedzi na poszczególne pytania 
wskazuje, że nasilenie problemowego stosunku do odżywiania się i własnego ciała 
jest w badanej populacji wysokie. 

Punkt odcięcia przyjęty w analizach dorosłej wersji EAT26 (wynik wyższy od 
20) przekroczyło dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców, mimo iż średni wynik 
w obu grupach nie okazał się statystycznie zróżnicowany. Punkt odcięcia w niniej-
szym badaniu przekroczył mniejszy procent dzieci niż w badaniu twórcy narzędzia 
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w populacji amerykańskiej pod koniec lat 80. ubiegłego wieku [Maloney i wsp. 1988] 
oraz w nowszych badaniach DeLee i wsp. [2009]. W obu cytowanych badaniach 
płeć badanych nie była brana pod uwagę. Warto tu zwrócić uwagę, że w badaniu 
autora rozdziału na populacji 1458 uczniów klas pierwszych krakowskich szkół 
ponadpodstawowych z roku 1998 średni wynik testu EAT26 dla dziewcząt wyniósł 
9,7 (SD 8,5), dla chłopców zaś 4,82 (SD 5,4). Wynik wyższy niż 20 punktów otrzy-
mało 89 (11,7%) dziewcząt oraz 21 (2,94%) chłopców [Pilecki 2001]. Wydaje się, iż 
z wiekiem narastaniu problemów z jedzeniem wśród dziewcząt towarzyszy zbliżony 
poziom problemów wśród chłopców. 

Na podstawie analizy treści twierdzeń tworzących poszczególne czynniki CHE-
AT26 można zaproponować następujące nazwy poszczególnych czynników:
• Czynnik I: Pragnienia schudnięcia (Prag-schu),
• Czynnik II: Presji na przytycie (Pres-przy),
• Czynnik III: Objadaniowo-bulimiczny (Obja-bul),
• Czynnik IV: Dietetyczno-Odchudzeniowy (Diet-odch),
• Czynnik V: Nadmiernie zdrowego odżywiania się (Nad-zdrow),
• Czynnik VI: Prekompensacyjno-bulimiczny (Prekom-bul),
• Czynnik VII: Przyjemności z przejadania się (Przyj-przej). 

Przeprowadzona analiza czynnikowa doprowadziła do rozwiązania zbliżonego 
do obserwowanych w wypadku polskich nastolatków, choć wśród dzieci zaobser-
wowano mniejszą liczbę czynników [Pilecki 2001]. Szczególnie różni się od innych 
w niniejszym badaniu czynnik VII, który nazwać można czynnikiem przyjemności 
związanej z nadmiernym jedzeniem. W badaniach Smolak i Levine [1994] na popu-
lacji amerykańskiej zgodność wyników dzieci i nastolatków była większa. Analiza 
z podziałem na płcie okazała się w kontekście czynników głównych CHEAT26 
w większym stopniu zgodna z analizą całościową niż w wypadku SBP46. 

Porównując wyniki niniejszego badania i badań według oryginalnej wersji warto 
też zaznaczyć odmienny sposób kodowania pytania 25, przyjęty za Włodarczyk- 
-Bisagę [1992]. Różnie związane mogą być nie tylko z odmiennością badanych 
populacji, ale też metodami obliczania wyników, czy stosowanymi procedurami 
statystycznymi. 

Korelacja czynników CHEAT26 z BMI wskazuje na możliwy obiektywny cha-
rakter obserwacji, niepokojów i ocen niektórych dzieci. Dzieci chudsze od innych 
doświadczają w tym kontekście obaw i presji bliskich (Czynnik II). Wraz ze wzrostem 
tuszy wzrasta też pragnienie schudnięcia (Czynnik I), świadomość reguł dietetycz-
nych i chęć ich przestrzegania (Czynnik IV) oraz nasilenie objadania się (Czynnik 
III). Ważną implikacją z przeprowadzonych analiz jest konieczność odniesienia 
otrzymanych wyników do innych obiektywnych wskaźników rozwoju fizycznego. W 
niniejszym badaniu ograniczona ilość pytań CHEAT26 różnicuje grupę w kontekście 
płci. Jak się okazało, dziewczęta były jedynie bardziej skoncentrowane na chudości 
i lęku przed przytyciem oraz żywiły obawy odnośnie do możliwości kontrolowania 
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spożywanego jedzenia. Tak jak wspomniano powyżej, interpretacja odpowiedzi 
zwłaszcza na to twierdzenie jest niejednoznaczna. 

Badanie ma szereg ograniczeń metodologicznych utrudniających jednoznaczne 
wnioskowanie. Dzieci w klasach 4–6 mogą w ograniczonym stopniu rozumieć 
niektóre z twierdzeń zawartych w kwestionariuszach. Dyskusyjny może być też 
poziom ich możliwości introspekcji. Warto tu również zwrócić uwagę zwłaszcza 
na szczególny charakter badanej populacji. Ankietą kwestionariuszową objęte były 
dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na udział w całym badaniu. Spośród rodzin, 
które poprosiliśmy o udział w badaniach, blisko 60% zgłosiło swoje dzieci. Nie udało 
się ustalić powodów nieobecności tych 40%, ale nie da się wykluczyć, iż zmienna 
ta mogła w istotny sposób modyfikować skład badanej grupy. Innym zastrzeżeniem, 
które należy tu podnieść, jest ograniczenie wynikające z charakteru zastosowanych 
narzędzi. CHEAT26 nie został jeszcze standaryzowany w warunkach polskich. SBP46 
jest narzędziem dopiero opracowywanym. 

Pomimo tych zastrzeżeń wewnętrzna spójność otrzymanych danych, jak i podo-
bieństwo z wynikami wielu innych badań uwiarygodnia otrzymane wyniki. 

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy otrzymanych wyników Skali Postaw 
Behawioralnych – klasy 4 do 6 (SBP46) można sformułować następujące wnioski: 
• Większość badanych dzieci w klasach czwartych, piątych i szóstych szkół pod-

stawowych pozytywnie ocenia siebie i swoją aktywność szkolną.
• Rozpowszechnienie problemów behawioralnych i emocjonalnych w badanej 

populacji zbliżone jest do obserwowanego w podobnych populacjach w innych 
formacjach kulturowych.

• Zaobserwowano różne nasilenie niektórych objawów w obrębie poszczególnych 
płci, z przewagą trudności emocjonalnych wśród dziewcząt oraz problemów 
behawioralnych wśród chłopców. 

Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy otrzymanych wyników Testu 
Postaw Wobec Odżywiania – wersja dziecięca (CHEAT26) można sformułować 
następujące wnioski: 

• Problemy związane z postawami wobec własnego ciała i odżywania się są ob-
serwowane w grupie uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkół podsta-
wowych.

• Nasilenie powyższych problemów oraz różnice międzypłciowe są u nastolatków 
w analizowanym przedziale wiekowym (10–12 lat) mniejsze niż w przypadku na-
stolatków starszych, różnica w nasileniu dotyczy przede wszystkim dziewcząt.

• Analiza otrzymanych wyników w kontekście BMI wskazuje na związek ocen, 
obaw, zachowań prezentowanych przez dzieci z ich obiektywną tuszą.
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2.9.4. Kontekst rodzinny problemów emocjonalnych i behawioralnych 
uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych

Wstęp

W literaturze przedmiotu przeważa pogląd, iż kontekst rodzinny stanowi zarówno 
jeden z najistotniejszych czynników ryzyka, jak i czynników ochronnych w rozwoju 
zaburzeń psychicznych oraz problemów emocjonalnych i behawioralnych wśród dzie-
ci i młodzieży. Również terapia rodzin oraz wszelkie oddziaływania zmierzające do 
poprawy funkcjonowania rodziny stanowią metodę leczenia z wyboru lub też istotny 
element programów terapeutycznych kierowanych do osób w wieku rozwojowym 
[Orwid i Pietruszewski 1996; Józefik 2004]. 

Wiele badań naukowych wskazuje na negatywny wpływ braku stabilności środo-
wiska rodzinnego na pojawianie się problemów psychicznych u dzieci. Wychowywa-
nie się w rodzinie złożonej z dwóch biologicznych rodziców4 jest korzystniejsze dla 
zdrowia psychicznego dziecka od jakiejkolwiek innej konstelacji rodzinnej. Wpływ 
ten jest szczególnie istotny w wypadku zdrowia psychicznego adolescentów, ryzyka 
uzależnień oraz wczesnych zachowań seksualnych [Carr i Springer 2010]. Również 
rozwód wywiera negatywny wpływ na stan emocjonalny, charakter zachowań, stan 
zdrowia, funkcjonowanie społeczne oraz osiągnięcia edukacyjne dzieci. Wpływ ten 
widoczny jest nie tylko w okresie dzieciństwa, ale także w dorosłości, przekłada się 
też na niższą stabilność własnych związków małżeńskich [McLanahan i Bumpass 
1988; Krein i Beller 1988; Amato 2010]. Trzeba tu również zaznaczyć, że kategorie 
rodzin odmiennych od rodzin pełnych nie są jednoznaczne. Obejmują one osoby 
pozostające zarówno w długoletnim stabilnym związku kohabitacyjnym, dla których 
formalizacja związku nie jest istotna lub niekorzystna finansowo, matki (głównie) lub 
ojców porzuconych przez drugiego rodzica, samotne matki świadomie decydujące się 
na wychowywanie dziecka bez wsparcia ojca, osoby posiadające dzieci i pozostające 
w stabilnych długotrwałych relacjach homoseksualnych. W powyższym kontekście 
pojawiają się pojęcia form post-rodzinnych lub zinstytucjonalizowanego indywidu-
alizmu (post-familial family forms i institutionalized individualism) [Abrahamson 
i Webner 2004]. Pozostawanie w związku nieformalnym, pomimo np. posiadania 
dzieci, w części przypadków związane może być z biedą bądź wykluczeniem spo-
łecznym. Brak formalizacji związku bywa również wynikiem prezentowanych 
trudności emocjonalnych i lęków związanych z pożyciem małżeńskim. W kontekście 
takich rodzin używane bywa określenie „kruchych rodzin” (fragile familes) [Ooms 
i Wilson 2004]. Związek problemów emocjonalnych z brakiem stabilności życiowej 
znajduje potwierdzenie w badaniach populacji polskiej. Dziewczęta, które w okresie 
rozwojowym doświadczyły objawów depresji młodzieńczej, prezentowały tendencję 

4 W tekście zdecydowano się na użycie określenia „rodzina składająca się z jednego rodzica” 
jako dosłownego tłumaczenia najczęściej występującego anglojęzycznego określenia single parent 
family wymiennie z określeniem „rodzina niepełna” lub „samotne rodzicielstwo”. 
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do wcześniejszego zachodzenia w ciążę oraz częstszych rozwodów [Bomba i wsp. 
2004]. W literaturze przedmiotu pojawiają się też próby opisu pozytywnego wpływu 
samotnego rodzicielstwa na rozwój dzieci. Zdaniem Roberta Weissa brak tradycyj-
nej hierarchii rodzinnej w rodzinie składającej się z jednego rodzica, który pracuje 
w pełnym wymiarze czasu, pozwala na dzielenie się z dzieckiem odpowiedzialnością 
za funkcjonowanie gospodarstwa domowego, co rozwijać może poczucie własnej 
wartości, niezależność i poczucie kompetencji [Weiss 1979]. Opisy te jednak nie 
znajdują pokrycia w badaniach epidemiologicznych. 

Coraz częściej jednak współczesne badania wychodzą w tym względzie poza 
przeciwstawianie sobie rodzin złożonych z dwóch biologicznych rodziców dziecka 
(pełnych) z wszelkimi innymi typami rodzin. Analizy próbują poszukiwać specyficz-
nych cech struktury, procesów i zmian rodzinnych wpływających na stan psychiczny 
dziecka [Carr i Springer 2010]. Niektórzy badacze przedmiotu skłonni są też uznawać 
za istotne, czy samotnemu rodzicielstwu towarzyszy samotne mieszkanie, czy też 
samotny rodzic powraca z dzieckiem do swojej rodziny generacyjnej. Rozwiązania te 
w istotny sposób mają różnić stopień, w jakim samotne rodzicielstwo może wpływać 
na rozwój dzieci [Bumpass i Raley 1995]. Rozwód może też być postrzegany w tym 
kontekście jako uwieńczenie pewnego procesu narastających trudności w relacjach 
emocjonalnych, które skutkują problemami dziecka, a nie jako przyczyna tych 
problemów [Strohschein 2005]. Paradoksalnie traumatycznym dla członków rodzin 
problemem może być faktyczny rozpad pożycia małżeńskiego i konflikty, którym 
towarzyszy odwlekanie decyzji o rozwodzie czy przewlekłość procedur rozwodo-
wych [Beisert 2006]. Znaczenie może mieć nie tylko sam fakt rozstania rodziców, 
ale także późniejszy przebieg ich relacji czy np. kolejne związki. W badaniu Peterson 
i Zill [1986] w przypadku dziewcząt żyjących z matkami ponowny związek matki 
przyczyniał się do narastania problemów behawioralnych. 

Pytanie o związek psychopatologii z kontekstem rodzinnym nabiera szczególnego 
znaczenia w Polsce, gdzie od 20 lat jesteśmy świadkami dynamicznych zmian trady-
cyjnego modelu rodziny, wpisanych w proces gwałtownie postępującej westernizacji 
naszego kraju [Slany 2004; Beisert 2006]. 

Pomimo tego, że Polska należy do grupy krajów o jednym z najniższych w świecie 
zachodnim wskaźników urodzeń pozamałżeńskich oraz rozwodów, od kilkunastu lat 
systematycznie obserwujemy narastanie obu zjawisk. Na początku lat 90. ze związ-
ków pozamałżeńskich rodziło się ok. 6–7% dzieci, zaś w ostatnich latach 17–19%. 
Odsetek ten jest zdecydowanie wyższy w miastach: w 2006 r. wynosił prawie 22%, 
zaś na wsi – niewiele ponad 15% [Kołaczek 2009]. W latach 2004–2006 odnotowy-
wano jednak stosunkowo gwałtowny wzrost liczby rozwodów. W 2006 r. rozwiodło 
się ok. 72 tys. par małżeńskich, podczas gdy w latach 1995–2002 orzekano ich ok. 
40–45 tys. rocznie (w 2005 r. – prawie 68 tys.). W 2006 r. współczynnik rozwodów 
wyniósł 1,9‰; przeciętnie na 1000 istniejących małżeństw 8 zostało rozwiązanych 
na drodze sądowej, podczas gdy na początku lat 90. niespełna 5. Obserwujemy tu 
podobną tendencję, jak w przypadku urodzeń poza związkami małżeńskimi. W mia-
stach intensywność rozwodów jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi. Rozpad 
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małżeństwa wiąże się też z obecną w prawie polskim od roku 1999 procedurą se-
paracji. Liczba orzekanych sądownie separacji wzrastała bardzo szybko (od ok. 1,3 
tys. w 2000 r. do 11,6 tys. w 2005 r.) [GUS 2007]. 

Rozważań o kryzysie współczesnej polskiej rodziny nie można jedynie ograniczyć 
do zagadnień związanych z rozwodami i samotnym rodzicielstwem. Destrukcyjny 
wpływ na rodzinę mogą mieć też emigracja zarobkowa, brak pracy i perspektyw 
życiowych, sukces zawodowy skutkujący nadmiernym zaangażowaniem w pracę. 

Zmieniający się obraz polskiej rodziny wymaga ustawicznych badań dających 
nadzieję nie tylko na opis zjawisk, ale też na działania redukujące negatywne skutki 
zachodzących zmian. 

Cel badania

Celem badania była ocen związku problemów emocjonalnych i behawioralnych 
dzieci z klas 4–6 z ich sytuacją rodzinną. Sytuacja rodzinna opisana została w opar-
ciu o zmienne: 
• emigracja zarobkowa rodzica/rodziców,
• wykształcenie rodziców,
• dokonana przez matki subiektywna ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i zawo-

dowej, 
• subiektywna samoocena zdrowia matki.

Badana grupa

Badaniem ankietowym objęte zostały dzieci biorące udział w omawianym w mo-
nografii projekcie badawczym. Omówienie cech badanej grupy znaleźć można 
w podrozdziale 2.9.3. 

Metoda

W badaniu posłużono się czynnikami Skali Problemów Behawioralnych – w wersji 
dla klas od 4–6 (SBP46) oraz Testu Postaw Wobec Odżywiania (CHEAT26), które 
zestawione zostały z wymienionymi w celu badania zmiennymi kontekstu rodzinne-
go. Analiza statystyczna przeprowadzona została z użyciem testu Kruskala-Wallisa 
(odpowiednik jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA) oraz korelacji rang 
Spearmana.

Wyniki

Jako pierwsze poddane zostały analizie związki czynników SBP46 ze zmienną: cza-
sowa emigracja rodzica/ów. W przypadku 13 dzieci jeden z rodziców (w większości 
wypadków ojciec) lub obydwoje przebywali na emigracji. Nie zaobserwowano 
zależności między faktem emigracji a czynnikami SBP46. W przypadku CHEAT26 
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zależność taka została stwierdzona. Okazało się, iż emigracja była związana z wyż-
szymi wynikami w czynniku II (Presji z powodu chudości) i III (Objadaniowo-bu-
limiczny) (tab. 40, 41). 

Tabela 40. Czynniki CHEAT26/Emigracja

Czyn-
nik

I II III IV V VI VII

Pra-
gnienie 

schudnię-
cia

Presja 
na przy-

tycie

Objadanio-
wo- buli-
miczne

Dietetycz-
no-odchu-
dzeniowy

Nad-
miernie 

zdrowego 
odżywia-
nia się

Prekompen-
sacyjno-buli-

miczny

Przyjemno-
ści z przeja-

dania się

p 0,792 0,044* 0,049* 0,894 0,478 0,499 0,718

* – p < 0,05

Tabela 41. Statystyki opisowe dla Cz. II (Pres-przy),  
Cz. III (Obja-bul) CHEAT26/ Emigracja

Emigracja Tak Nie

Czynnik II III II III

x 2,00 0,69 1,38 0,18

Mediana 2,00 0,00 0,00 0,00

Dominanta 0 0 0 0

SD 1,87 1,70 2,46 0,86

Minimum 0 0 0 0

Maksimum 6 6 12 9

Następnie analizie podana została zmienna – wykształcenie matki (tab. 42). 
Z uwagi na liczebności w grupach zdecydowano się na połączenie wykształcenia 
w trzy kategorie: 1 + 2 (zawodowe); 3 + 4 (średnie); 5 + 6 (wyższe). 

Tabela 42. Wykształcenie matki

Wykształcenie n

1 – podstawowe 1

2 – zasadnicze zawodowe 22

3 – średnie techniczne 41

4 – średnie ogólne 24
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5 – półwyższe 23

6 – wyższe 80

Ogółem 191

W przypadku PSB46 różnice okazały się statystycznie istotne dla czynnika VII 
– Zachowań agresywnych (tab. 43), Wyższe wykształcenie matki było powiązane 
z niższym deklarowanym nasileniem zachowań agresywnych (tab. 44). 

Tabela 43. Czynniki SBP46/Wykształcenie matki

Czyn-
niki

I II III IV V VI VII VIII

Zachowań 
opozycyjno- 
buntowni-
czo- impul-
sywnych

Depre-
syjny

Zabu-
rzeń 

uwagi

Neuro-
tyczny

Braku 
moty-
wacji

szkolnej

Diete-
tyczny

Zachowań 
agresyw-

nych

Pozytyw-
nego obra-
zu siebie

p 0,084 0,541 0,904 0,216 0,552 0,620 0,002** 0,372

** – p < 0,01

Tabela 44. Statystyki opisowe dla Cz. VII (Ag) SBP46/Wykształcenie matki

Wykształcenia matki/
Statystyki opisowe 1 2 3

x 1,78 1,48 0,83

Mediana 2,00 1,00 0,00

Dominanta 0 0 0

SD 1,86 1,54 1,15

Minimum 0 0 0

Maksimum 7 8 4

W przypadku CHEAT26 istotne statystycznie różnice zanotowano dla dwóch 
czynników (tab. 45). Wyższe wykształcenie matki było związane z niższą, dekla-
rowaną przez dziecko, przyjemnością wypływającą z niekontrolowanego normami 
dietetycznymi jedzenia (Czynnik VII – Przyjemności związanej z przejadaniem się) 
oraz (w mniej jednoznaczny interpretacyjnie sposób) z narastaniem świadomości 
norm i zasad dietetycznych (Czynnik V – Nadmiernie zdrowego odżywiania się) 
(tab. 46). 
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Tabela 45. Czynniki CHEAT26/Wykształcenie matki

Czyn-
niki

I II III IV V VI VII

Pra-
gnienie 

schudnię-
cia

Presja 
na przy-

tycie

Objada-
niowo- 

bulimicz-
ne

Dietetyczno-
odchudze-

niowy

Nadmiernie 
zdrowego 

odżywiania 
się

Prekompen-
sacyjno-buli-

miczny

Przyjem-
ności z 

przejada-
nia się

p 0,757 0,667 0,540 0,974 0,043* 0,276 0,045

* – p < 0,05

Tabela 46. Statystyki opisowe dla Cz. V (Nadmiernie zdrowego odżywiania się) oraz Cz. VII (Przyjemności 
z przejadania się) CHEAT26/Wykształcenie matki

Wykształcenie 1 2 3

Czynnik/
Statystyki opisowe V VII V VII V VII

x 1,22 1,70 2,41 1,10 2,20 0,94

Mediana 0,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00

Dominanta 0 0 0 0 0 0

SD 1,783 1,329 2,499 1,216 2,256 1,016

Minimum 0 0 0 0 0 0

Maksimum 7 4 11 5 10 3

Taką samą analizę przeprowadzono w kontekście wykształcenia ojca (tab. 48). 
Zastosowano to samo kodowanie co przy wykształceniu matki. 

Tabela 47. Wykształcenie ojca

Wykształcenie n

1 – podstawowe 2

2 – zasadnicze zawodowe 41

3 – średnie techniczne 54

4 – średnie ogólne 15

5 – półwyższe 12

6 – wyższe 62

Ogółem 186
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W przypadku SBP46 różnice okazały się statystycznie istotne dla Czynnika I 
(Zachowań opozycyjno-buntowniczo-impulsywnych) oraz VIII (Pozytywnego obrazu 
siebie) (tab. 48). Wyższe wykształcenie ojca korelowało z niższym deklarowanym 
nasileniem zachowań przejawiających się problemami z zachowaniem w czasie lekcji 
oraz lepszym obrazem siebie jak i satysfakcji z nauki szkolnej szkoły (tab. 49). 

Tabela 48. Czynniki SBP46/Wykształcenie ojca

Czyn-
niki

I II III IV V VI VII VIII

Zachowań 
opozycyjno-

buntowniczo- 
impulsyw-

nych

Depre-
syjny

Zaburzeń 
uwagi

Neuro-
tyczny

Braku mo-
tywacji
szkolnej

Diete-
tyczny

Zacho-
wań 

agresyw-
nych

Pozy-
tywnego 
obrazu 
siebie

p 0,038* 0,686 0,102 0,650 0,535 0,411 0,107 0,007**

* – p < 0,05 **– p < 0,01

Tabela 49. Statystyki opisowe dla Cz. I (Zachowań opozycyjno-buntowniczo-impulsywnych)  i Cz. VIII 
(Pozytywnego obrazu siebie) SBP46/Wykształcenie ojca

Wykształcenie 1 2 3

Czynniki/
Statystyki opisowe I VIII I VIII I VIII

x 7,28 6,37 4,97 7,41 5,54 7,55
Mediana 7,00 7,00 4,00 8,00 5,00 8,00

Dominanta 1 7 2 8 3 7
SD 5,37 2,12 4,26 1,85 4,68 1,73

Minimum 0 1 0 1 0 3
Maksimum 27 10 23 10 23 10

W kontekście CHEAT26 różnice okazały się statystycznie istotne dla czynnika 
VI (Prekompensacyjno-bulimicznego) (tab. 50). Wyższe wykształcenie ojca bylo 
powiązane z niższym nasileniem lękotwórczej chęci objadania się (tab. 51). 

Tabela 50. Czynniki CHEAT26/Wykształcenie ojca

Czyn-
niki

I II III IV V VI VII

Pra-
gnienie 

schudnię-
cia

Presja 
na 

przyty-
cie

Objada-
niowo- 

bulimicz-
ne

Dietetyczno-
odchudze-

niowy

Nadmiernie 
zdrowego 

odżywiania 
się

Prekompen-
sacyjno-buli-

miczny

Przyjem-
ności 

z przejada-
nia się

p 0,971 0,546 0,308 0,769 0,710 0,028* 0,966

*  – p < 0,05
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Tabela 51. Statystyki opisowe dla czynnika VI (Prekompensacyjno-bu-
limicznego) CHEAT26/Wykształcenie ojca

Wykształcenie/
Statystyki Opisowe 1 2 3

x 0,19 0,03 0,00

Mediana 0,00 0,00 0,00

Dominanta 0 0 0

SD 0,63 0,23 0,00

Minimum 0 0 0

Maksimum 3 2 0

Kolejną zmienną poddaną analizie był stan zdrowia matki (tab. 52). Zdecydowano 
się przeciwstawić grupę: brak chorób z grupą: wszystkie stwierdzone choroby. 

Tabela 52. Stan zdrowia matki

Stan zdrowia n

1 – cukrzyca 4

2 – miażdżyca 1

3 – nadciśnienie tętnicze 9

4 – choroby serca 5

5 – alergie 23

6 – inne 28

7 – nie choruje 89

8 – więcej niż jedna choroba 7

Ogółem 166

W kontekście PSB46 różnice lokowały się na granicy istotności statystycznej 
dla Czynnika II (Depresyjnego) (tab. 53). Występowanie problemów somatycznych 
u matek kojarzone było z wyższą depresyjnością ich dzieci (tab. 54). W przypadku 
CHEAT26 nie zanotowano żadnych istotnych statystycznie zależności. 

Matki poproszone zostały również o subiektywną ocenę stanu swojego zdrowia 
w skali trzystopniowej (dobry, umiarkowany, zły). Nie zaobserwowano istotnych 
różnic w kontekście SBP46 i CHEAT26. 
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Następnie analizie poddano relację czynników SBP z subiektywną oceną sytuacji 
rodzinnej, zawodowej, materialnej dokonanej przez matki. Kobiety oceniały ją na 
skali porządkowej w nasileniu od bardzo złej do bardzo dobrej. Do badania związku 
z czynnikami SBP46 oraz CHEAT26 wykorzystany został współczynnik korelacji rang 
Spearmana. Okazało się, iż ocena sytuacji rodzinnej oraz zawodowej matki nie kore-
lowała z czynnikami SBP46. W przypadku sytuacji materialnej zależność taka została 
zauważona: ujemna w wypadku czynnika I (Zachowań opozycyjno-buntowniczo-im-
pulsywnych), III (Zaburzeń uwagi), V (Braku motywacji szkolnej). Zaobserwowano 
jedną zależność dodatnią z czynnikiem VIII (Pozytywnego obrazu siebie) (tab. 55).

Tabela 53. Czynniki SBP/Stan zdrowia matki

Czyn-
nik

I II III IV V VI VII VIII

Zachowań opo-
zycyjno- 

-buntowniczo- 
-impulsywnych

De-
pre-
syjny

Zabu-
rzeń 

uwagi

Neuro-
tyczny

Braku 
moty- 
wacji

szkolnej

Diete-
tyczny

Zachowań 
agresyw-

nych

Pozy-
tywnego 
obrazu 
siebie

p 0,716 0,068 0,611 0,120 0,973 0,534 0,949 0,730

Tabela 54. Statystyki opisowe dla czynnika II (Depre-
syjnego) SBP46/Stan zdrowia matki

Stan zdrowia/
Statystyki opisowe Choruje Nie 

choruje

x 8,42 7,82
Mediana 8,00 7,00

Dominanta 7 7
SD 3,87 5,27

Minimum 0 1
Maksimum 18 32

Tabela 55. Korelacje: Czynniki SBP46/Subiektywna ocena funkcjonowania rodziny przez matkę

Czynnik Sytuacja materialna

Cz. I: Zachowań opozycyjno--buntowniczo--impulsywnych
Współczynnik korelacji –0,147
Istotność (dwustronna) 0,048

Cz. III: Zaburzeń uwagi
Współczynnik korelacji –0,169
Istotność (dwustronna) 0,023

Cz. V: Braku motywacji szkolnej
Współczynnik korelacji –0,164
Istotność (dwustronna) 0,027

Cz. VIII: Pozytywnego obrazu siebie
Współczynnik korelacji 0,202
Istotność (dwustronna) 0,006
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W przypadku CHEAT26 w kontekście oceny sytuacji rodzinnej przez matki za-
notowano dodatnią zależność oceny sytuacji rodzinnej z czynnikiem V (Nadmiernie 
zdrowego odżywania się) oraz pomiędzy oceną sytuacji zawodowej a czynnikiem 
IV (Dietetyczno-odchudzeniowym) (tab. 56).

Tabela 56. Korelacje: Czynniki CHEAT26/Subiektywna ocena sytuacji rodzinnej

Sytuacja rodzinna

Cz. V: Nadmiernie zdrowego odżywiania się
Współczynnik korelacji 0,199

Istotność (dwustronna) 0,007

Sytuacja zawodowa

Cz. IV: Dietetyczno odchudzeniowy
Współczynnik korelacji 0,160

Istotność (dwustronna) 0,035

Dyskusja

Przedstawiony we wprowadzeniu do niniejszego tekstu opis złożoności zaga- 
dnienia badań nad strukturą rodziny znajduje potwierdzenie w otrzymanych  
wynikach. 

Okazało się, iż emigracja wpływa na występowanie cech zaburzonego odży-
wania się i wyraźnie wiąże z poczuciem zewnętrznej presji, aby być osobą chudą 
oraz z poczuciem posiadania trudnego do kontrolowania pragnienia objadania się. 
Warto przypomnieć, iż oba te czynniki pozostawały w odmiennych zależnościach 
z BMI, obrazując realne różnice w masie ciała dzieci. Imigracja wydaje się więc 
faktem w znaczący sposób wpływającym na stan psychiczny i somatyczny dzieci. 
Można przypuszczać, iż są to przeciwstawne reakcje na stres znaczącej zmiany sy-
tuacji rodzinnej. Warto pamiętać, że badaniu poddane zostały te dzieci, w wypadku 
których emigracja nie oznaczała wyjazdu całej rodziny. Powody takiej decyzji mogą 
być różne, związane np. z krótkim czasem planowanej emigracji, stylem relacji 
małżeńskiej w ograniczonym stopniu opartej na bliskości lub być konsekwencją 
faktycznego rozpadu małżeństwa. Znaczenie może mieć tu ekonomiczny powód 
emigracji. Emigracja może być też związana z brakiem środków do życia lub też 
znaczącym awansem społecznym czy zawodowym. 

Innym istotnym czynnikiem wpływającym na stan emocjonalny dzieci okazały 
się problemy zdrowotne matki. Mogą być one rozumiane jako depresyjna w swojej 
naturze reakcja adaptacyjna na stres choroby matki. Współczesne badania naukowe 
zacierają jednak granicę między depresją nazywaną do niedawna endogenną a depre-
sją reaktywną. Przedłużający się stan stresu stanowi istotny czynnik ryzyka depresji 
u osób predysponowanych [Gabbard 2010]. 
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Jeden z ciekawszych wyników dotyczy analizy związku wykształcenia i su-
biektywnie ocenianej sytuacji rodzinnej z prezentowanymi problemami. Wyższe 
wykształcenie matki i ojca oraz lepsza ocena sytuacji materialnej jest, jak się oka-
zuje, związana z niższym nasileniem negatywnych eksternalizacyjnych zachowań 
dzieci oraz lepszym obrazem siebie i większą motywacją do nauki. Ten rodzaj 
zależności znaleźć można w podobnych badaniach sytuacji materialnej rodzin 
[Carr i Springer 2010]. Stosunek do nauki oraz zachowanie dzieci mogą być zwią-
zane zarówno z dziedziczeniem biologicznym, jak i społecznym pewnych cech. 
Znaczenie może mieć także typ szkoły – co nie zostało poddane w niniejszym 
badaniu analizie. Wykształcenie rodziców i sytuacja materialna rodziny mogła 
wpływać na wybór szkoły lepiej motywującej do nauki i radzącej sobie z zacho-
waniami dziecka. Wyższe wykształcenie ojca i matki, jak okazało się pozostawało 
z związku z bardziej świadomym wprowadzeniem norm dietetycznych, bardziej 
kontrolowanym, ale też sprawiającym mniejszą przyjemność jedzeniem. Sukces 
zawodowy matki pozytywnie korelował z chęcią odchudzania się dziecka. Ocena 
tych zależności jest niejednoznaczna. Można zaproponować tu co najmniej dwa 
kierunki interpretacyjne. Związek ten wskazywać może na swoisty klasowy cha-
rakter problemów z odżywaniem się. Chudość stanowi jeden z najistotniejszych 
wskaźników przynależności do wyższej klasy społecznej w kulturze zachodniej 
[Brown i Konner 2006]. Wyniki niniejszego badania wskazywać mogą na wczesny 
charakter tej zależności. Możliwe jest też, iż sukces zawodowy rodziców oznacza 
ograniczenie czasu spędzanego z dziećmi, większe nasilenie stresów. Powyższe 
zależności byłyby więc odzwierciedleniem kryzysu w relacjach rodzinnych. Obie 
te interpretacje zresztą się nie wykluczają. 

Dokonana przez matki subiektywna ocena sytuacji rodzinnej, materialnej oraz 
zawodowej była lepsza w grupie kobiet zamężnych (tab. 24). Kobiety pozostające 
w małżeństwie nie zawsze są w związku szczęśliwe, dlatego w tej analizie posłu-
żono się nie oficjalnym stanem cywilnym matek, lecz subiektywną oceną sytuacji 
rodzinnej. 

Pozytywna ocena sytuacji rodzinnej przez matkę wiązała się z nadmiernym prze-
strzeganiem norm zdrowego jedzenia. Wynik ten jest pozornie paradoksalny. W jego 
interpretacji posłużyć można się analogią kliniczną. Rodziny, w których wystąpił 
problem anoreksji psychicznej matki, charakteryzuje często nadmiernie dobry ob-
raz relacji rodzinnych [Józefik i Pilecki 2010]. Również w tym wypadku możemy 
mieć do czynienia z podobnym mechanizmem. Subiektywna ocena matki może nie 
pokrywać się z percepcją dziecka, ojca lub zewnętrznego obserwatora. 

Rozważania o kontekście rodzinnym problemów psychicznych dzieci uzupełnić 
należy kilkoma uwagami metodologicznymi. Przyjmując różne paradygmaty tera-
peutyczne i badawcze w odmienny, często skrajny, sposób postrzega się i opisuje 
znaczenie poszczególnych elementów kontekstu rodzinnego. 

Nawiązujące do nauk społecznych badania nad rodziną skupiają się na najbar-
dziej obiektywnych, mierzalnych cechach rodziny, takich jak jej skład, struktura, 
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realizowanie zadań społecznych. Takie też badania cytowane były wcześniej. Nie 
jest to jednak jedyna perspektywa postrzegania zagadnienia. 

W najbardziej subiektywnym ujęciu teorii relacji z obiektem introjektowane 
(przenoszone w obręb świata psychicznego) przez dziecko doświadczenie relacji 
z obiektami rodzicielskimi stanowi jedynie odległe, zniekształcone przez aparat 
intrapsychiczny czy fazę rozwoju, echo interakcji, którym w świecie rzeczywistym 
podlega dziecko. Klasyczna freudowska psychoanaliza umieszcza rozwój istotnych 
nieświadomych struktur dziecka, takich jak ego i superego, w kontekście złożonych 
interakcji z obojgiem rodziców. Teoria Przywiązania unieważnia rozważania o fan-
tazmatycznym świecie dziecka czy subtelnych dylematach konfliktu edypalnego 
poprzez podkreślenie znaczenia realnej, wręcz fizycznej więzi z opiekunem wystę-
pującym w roli rodzica [Pilecki 2008]. Paradygmat systemowy abstrahuje od świata 
przeżyć, myśli i fantazji członków rodziny, skupiając się na cyrkularnych interakcjach 
pomiędzy nimi w ustawicznym wysiłku zachowania energetycznej homeostazy sys-
temu rodzinnego. Paradygmat ten unieważnia zresztą samą ideę pacjenta, uznając, 
że jednostka jest jedynie wyrazicielem dysfunkcji systemu rodzinnego. Perspektywa 
transgeneracyjna traktuje bieżącą rodzinę jako element wielopokoleniowego procesu 
przekazów, mitów i lojalności w relacji z przeszłymi i przyszłymi pokoleniami [Józe-
fik 2004]. Nurt terapii narracyjnej z premedytacją rezygnuje ze wszelkich rozważań 
dotyczących czynników ryzyka czy etiologicznych, skupiając się na opowieściach 
członków rodziny, w nadziei, iż ich zmiana nieść może w sobie ulgę w cierpieniu 
i szansę na zmianę [Józefik 2003]. Każda z niekompletnej wymienionej tutaj listy 
szkół myślenia o znaczeniu rodziny w kontekście pojawiania się szeroko rozumianej 
psychopatologii wypracowała swoje własne metody opisu i badania kontekstu rodzin-
nego. Znaczenie powyższych rozważań bywa w ogóle kwestionowane. Niektórzy 
z badaczy przekonani są, że wszelkie trudności rodzinne obserwowane w kontekście 
zjawisk psychopatologicznych, takich jak np. zaburzenia odżywania się, są jedynie 
artefaktem wynikającym z rodzinnego dziedziczenia pewnych cech biologicznych 
[Strober i wsp. 2000]. Sam zaś np. rozwód może być w istotny sposób powiązany 
nie tylko ze zmiennymi środowiskowymi, ale też genetycznymi [Amato 2010]. 

Współczesne badania naukowe z nurtu neuroscience podważają jednoznaczność 
powyższych koncepcji, wskazując jednak na słuszność poszczególnych obserwacji 
i twierdzeń. Dostarczają one wielu dowodów na wzajemne powiązania tego, co dzieje 
się w realnym życiu dziecka, z zachodzącymi w kontekście neuroplastyczności mody-
fikacjami struktury centralnego systemu nerwowego. Pośredniczący charakter w tym 
procesie mają zaś fenomeny życia psychicznego, takie jak np. zjawisko mentalizacji 
wpływające na percepcję faktów i zdarzeń. Zjawiska społeczne, rodzinne przekładają 
się więc w skomplikowany, ale konsekwentny sposób nie tylko na funkcjonowanie 
psychiczne, ale także na morfologię i fizjologię centralnego systemu nerwowego, 
funkcje całego ciała czy ekspresję genową [Pilecki 2008a].

W ujęciu Bowena [1966] każdy członek każdej rodziny dąży jednocześnie do 
dwóch przeciwstawnych celów: indywiduacji i wspólnoty. Mechanizmy te działają 
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na poziomie intrapsychicznym i intrapersonalnym. Wszyscy musimy tutaj dokonać 
swojego własnego kompromisowego rozstrzygnięcia. Dyskurs pomiędzy indy-
widuacją i wspólnotą toczy się nie tylko w wymiarze osobistym, ale też znajduje 
swoje odzwierciedlenie w wymiarze społecznym czy politycznym. Istotą staje się 
tu sposób definicji człowieka jako istoty w pełni autonomicznej lub też stanowiącej 
część większej struktury – rodziny, społeczeństwa. Echa tego sporu odnaleźć można 
w samym języku definiowania różnych form życia rodzinnego, takich jak: rodzina 
rozbita, rodzina niepełna, rodzina złożona z jednego rodzica, samotny rodzic, zin-
stytucjonalizowany indywidualizm. Użycie każdego z tych określeń niesie za sobą 
pewne – w mniejszym lub większym stopniu ukryte – założenie, które z rozstrzygnięć 
dylematu indywiduacji i wspólnoty jest właściwe. W kontekście rozważań naukowych 
skutkuje to postawieniem (lub nie postawieniem) określonych pytań badawczych, 
rozstrzygnięciami metodologicznymi oraz sposobem interpretacji wyników. 

Istotnym postulatem wynikającym z powyższego opisu jest świadomość ogra-
niczeń wszelkich prowadzonych nad rodziną badań oraz ostrożność w wyciąganiu 
wniosków. Uwagi te dotyczą również niniejszego badania. Jest to dopiero faza począt-
kowa analiz dotyczących powiązań między sferą psychiczną dziecka a jego budową 
somatyczną oraz niektórymi cechami psychiki matki. Przedmiotem dalszych analiz 
będzie także sposób postrzegania zachowania dziecka przez matkę w odniesieniu do 
jego samooceny. Powyższe powiązania będą także badane w grupach rodzin o różnej 
strukturze (małżeństwo rodziców biologicznych, związek nieformalny rodziców 
biologicznych, samotna matka, rodzice po rozwodzie, matka pozostająca w związku 
z ojczymem dziecka). 

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy otrzymanych wyników można 
sformułować następujące wnioski: 
• Fakt emigracji co najmniej jednego rodzica wiąże się z wystąpieniem zaburzonych 

postaw wobec odżywania się badanych dzieci.
• Wyższe wykształcenie rodziców oraz wyższy, w ocenie matki, status materialny 

rodziny wiąże się z mniejszą ilością problemów szkolnych, lepszym obrazem 
siebie i większą motywacją do nauki.

• Wyższe wykształcenie rodziców okazało się być czynnikiem sprzyjającym nad-
miernej kontroli nad odżywianiem się ich dzieci. 

• Pozytywna ocena sytuacji rodzinnej przez matkę wiązała się z nadmiernym 
przestrzeganiem norm zdrowego jedzenia.



3.1. Dyskusja
Celem pracy było sprawdzenie, czy nadal istnieją tendencje do zwiększania rozmia-
rów ciała, szczuplenia dzieci, dostrzeżone w niektórych grupach wieku, pogarszania 
się sprawności motorycznej oraz akceleracja dojrzewania, jak również wnikliwa 
analiza niektórych czynników, które mogły warunkować obserwowane zmiany 
międzypokoleniowe.

 Przeprowadzone badania pokazały, iż od początku lat 70. XX wieku nastąpiła 
wyraźna, statystycznie istotna akceleracja dojrzewania płciowego dzieci, szczególnie 
w aspekcie rozwoju owłosienia łonowego – u chłopców o 14 miesięcy, a u dziewcząt 
o 12 miesięcy. Początek rozwoju gruczołów piersiowych przesunął się na wcześniej-
sze lata o 7 miesięcy, a menarche o 5 miesięcy.

Tempo akceleracji jest małe w latach 1971–1983 (około 2–3 miesiące), a znacz-
nie zwiększa się między latami 1983 a 2000 (9 miesięcy u chłopców). W dekadzie 
2000–2010 widoczne jest obniżanie się wieku początku rozwoju owłosienia łonowego 
u chłopców o dalsze ponad 3 miesiące, a o 2 miesiące – wieku pierwszej menstruacji 
u dziewcząt.

Zwiększyły się również rozmiary ciała dzieci. Wysokość ciała dzieci w analizowa-
nym wycinku ontogenezy w kolejnych dekadach staje się coraz większa. Podobnie jak 
w przypadku dojrzewania płciowego, również zaznacza się zróżnicowanie nasilenia 
zmian sekularnych na dekadę w wydzielonych okresach. Mniejsze jest w okresie 
1971–1983 oraz w latach 2000–2010 (około 1 cm), a większe w latach 1983–2000 
(około 2 cm). Szczyt pokwitaniowego skoku wysokości ciała w pierwszych trzech 
seriach badań występował przeciętnie między 12. a 13. rokiem życia, natomiast 
u aktualnie zbadanych chłopców zaznaczył się o rok wcześniej, tj. między 11. a 12. 
r.ż., a u dziewcząt przypada on między 10. a 11. r.ż., tj. także o rok wcześniej niż 
u rówieśniczek badanych we wcześniejszych dekadach.

Dzieci zbadane współcześnie są nie tylko wyższe, lecz również cięższe i tęższe 
od równolatków z ubiegłych dekad. Mają także przeciętnie szersze barki i biodra 
oraz obwody przedramienia i podudzia w porównaniu z rówieśnikami badanymi 
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w poprzednich dekadach, masywniejszy kościec i bardziej „dorosłe” proporcje 
długościowe ciała, sugerujące większy stan zaawansowania w procesach rozwoju 
i dojrzewania. 

Badane w 2010 r. dzieci i młodzież okazały się też sprawniejsze od swoich 
rówieśników badanych w roku 2000. Zapewne jest to skutek wcześniejszego doj-
rzewania również funkcjonalnego różnych układów budujących ciało, większych 
rozmiarów ciała.

Powszechnie przyjmuje się, iż tendencja przemian jest warunkowana przez czyn-
niki środowiskowe. Co się zmieniło w ostatnich 4 dekadach w Polsce, szczególnie 
między latami 1983–2000, skoro wtedy zaistniała bardzo wyraźna akceleracja wzra-
stania i dojrzewania? Z kolei, czy nastąpiło aż tak wyraźne polepszenie dobrobytu 
społeczeństwa polskiego w ostatniej dekadzie, tzn. w latach 2000–2010, że nadal 
obserwuje się akcelerację rozwoju? Porównując uzyskane dane z wynikami badań 
przeprowadzonych w 1983 roku obserwuje się wzrost częstości występowania matek 
i ojców z wyższym wykształceniem kosztem zmniejszenia się częstości rodziców 
z wykształceniem podstawowym. W ciągu trzech dekad nie zmieniła się średnia liczba 
dzieci w rodzinie. Trzydzieści lat temu, podobnie jak obecnie, dominowały rodziny 
z dwojgiem dzieci, zaś kolejną pozycję zajmowały rodziny z jednym dzieckiem. Jak 
przedstawiono w poprzednich rozdziałach uległa zmianie jednak trwałość rodziny, 
zwiększyła się wyraźnie częstość rozwodów i separacji (ryc. 45), jak również liczba 
osób żyjących w konkubinacie.

Poza kontrolą statystyczną znajduje się również dynamika zmian związków 
nieformalnych. Przybliżyć mogą to zjawisko liczby obrazujące urodzenia poza-

Ryc. 45. Częstość rozwodów w Polsce w miastach i wsiach w latach 1946–2009 (wg Roczników Demo-
graficznych GUS)
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małżeńskie w procentach urodzeń żywych w miastach Polski ogółem [GUS 2006, 
2009] (tab. 57).

Województwo małopolskie i Kraków charakteryzują się przeciętnym nasileniem 
przedstawianych zjawisk. W ostatnich latach w miastach Polski ogółem ponad 20% 
urodzonych dzieci to dzieci pozamałżeńskie: w Krakowie około 15%, a w Wałbrzy-
chu – 45%. Według spisów powszechnych w miastach Polski, w puli ogólnej rodzin 
z dziećmi, w 1988 roku 18,7% stanowili samotnie wychowujący dzieci, a w 2002  r. 
– 28,4%. Rozwód i samotne rodzicielstwo nie stanowią czynnika ryzyka same w so-
bie, często jednak towarzyszą im zjawiska psychospołeczne skutkujące trudnościami 
rozwojowymi i emocjonalnymi dzieci. 

Nie jest to obraz kompletny. Wiele stresów i kryzysów rodzinnych nie wiąże się 
z orzeczeniem rozwodu. Nie jest też łatwa do oszacowania liczba rodzin rozbitych przez 
emigrację zarobkową jednego lub dwójki z rodziców. Rodziny niepełne stanowią znaczny 
odsetek wśród pacjentów z różnymi typami zaburzeń psychicznych, w tym np. w wy-
padku bulimii psychicznej aż 34% dziewcząt wychowuje się w rodzinach niepełnych.

Trudności emocjonalne w relacjach rodzinnych oraz kulturowe znaczenie chudości 
są, obok poprawy warunków bytu, jednym z głównych czynników wpływających na 
obserwowane zmiany sekularne, przyspieszenie dojrzewania dzieci.

Nastąpiła związana z procesem westernizacji rewolucja kulturowa, obserwujemy 
zachodni model przemian ogólnocywilizacyjnych, zmianę wartości i priorytetów. 
Pojawiają się też zjawiska charakterystyczne dla krajów transformujących się, 
nasilające stres psychospołeczny zarówno u dzieci, jak i ich rodziców. Są to: brak 
pewności zatrudnienia, ponadwymiarowa praca, brak czasu na interakcje rodzinne, 
emigracja zarobkowa, kryzys stabilności rodziny.

Nasilenie problemowego stosunku do odżywiania się i własnego ciała jest w ba-
danej populacji wysokie. Analizy własne sfery psychiki pokazały, iż 19,1% dzieci 
w wieku 10–12 lat, a więc w początkowej fazie pokwitania wykazało brak akceptacji 
siebie. Rozpowszechnienie problemów behawioralnych i emocjonalnych w badanej 
populacji zbliżone jest do obserwowanego w podobnych populacjach w innych, 
zachodnich formacjach kulturowych. 

Czy na podstawie obserwacji poziomu rozwoju biologicznego można w zbadanej 
grupie dziewcząt dostrzec sygnały zachowań ryzykownych wskazujące na niezdrową 
kontrolę masy ciała?

Powszechnie uznaje się BMI jako diagnozujące nadwagę i otyłość, jak również 
określające poziom otłuszczenia. Charakterystyczne jest, że na tle trzech poprzednich 

Tabela 57. Urodzenia pozamałżeńskie w procentach urodzeń żywych w miastach Polski ogółem w latach 
1970–2009

LATA 1970 1980 1990 2000 2004 2005 2009

Procent 5,7 5,2 7,8 14,8 20,2 21,5 22,9
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serii badań obecnie dziewczęta są najtęższe (ryc. 10). Czy świadczy to o przeciętnie 
nadmiernej masie ciała, spowodowanej większą ilością zgromadzonej tkanki tłusz-
czowej? Ryciny 29–32 pokazują, że u zbadanych aktualnie dziewcząt poziom otłusz-
czenia ciała staje się najmniejszy od 10. roku życia – a więc wtedy, gdy zaczynają się 
u nich pojawiać pierwsze sygnały przeobrażeń pokwitaniowych ciała – i zmniejsza 
się na dalszym etapie ontogenezy, kiedy w sposób charakterystyczny i prawidłowy 
dla fizjologii kobiety poziom otłuszczenia ciała powinien się zwiększać; jest to 
jedna z podstawowych różnic dymorficznych. Wiele zachodnich badań [Bedogni 
2003; Freedman i wsp. 2007; Freedman i wsp. 2009; Flegal i wsp. 2010] podobnie 
jak i nasze pokazują, iż BMI nie pozostaje w ścisłej korelacji z otłuszczeniem ciała. 
Im szczuplejszy jest osobnik, tym słabsze są związki między tęgością ciała (BMI) 
a jego otłuszczeniem (tab. 23). Można wnioskować, iż większe BMI u dziewcząt 
z najnowszej serii badań obrazuje większe tempo wzrastania liniowego – dziewczęta 
są wyższe (ryc. 6) i cięższe (ryc. 8) – z powodu większych rozmiarów kości długich 
w obu wymiarach: podłużnym i poprzecznym (ryc. 21), jak również większych kości 
miednicy (ryc. 22). Charakteryzują się największymi obwodami przedramienia (ryc. 
23) i podudzia (ryc. 24), co sugeruje porównawczo największe umięśnienie ciała. 
Większa wielkość BMI nie wyrokuje u nich zatem o większym otłuszczeniu, ale 
o większym zaawansowaniu w procesach dojrzewania ciała. 

Przyjrzyjmy się zmianom masy, BMI i otłuszczenia ciała w dalszym etapie roz-
woju ontogenetycznego – dorastaniu (ryc. 47, 49, 51, 53, 55, 57 i 59). Na siatkach 
centylowych widoczne jest zmniejszanie się masy ciała u dziewcząt po 15. roku życia. 
Dotyczy to nie tylko tych z nadwagą (> 75 centyla), ale również tych w przedziale 
normy. Im wyższa pozycja centylowa, tym wcześniej w ontogenezie zaznacza się 
zmniejszanie masy ciała oraz BMI dziewcząt. Tego zjawiska nie obserwuje się na 
siatkach centylowych konstruowanych dla dzieci i młodzieży z poprzednich serii 
badań (rok 1983 i 2000). 

Według jednej z hipotez psychologów [Bee 1998], każde dziecko i nastolatek 
posiada wewnętrzny model „normalnego” lub „odpowiedniego” czasu dojrzewania. 
Każda dziewczynka posiada wewnętrzny model „właściwego wieku” powiększania 
się piersi lub pojawienia się miesiączki; każdy chłopiec ma wewnętrzny model lub 
wyobrażenie tego, kiedy można już zapuścić brodę i osiągnąć rozmiary dorosłego 
mężczyzny. W myśl tej hipotezy to rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami młodych 
ludzi a tym, co rzeczywiście z nimi się dzieje, wpływa na efekt psychologiczny, 
podobnie jak rozdźwięk pomiędzy postawionymi sobie celami a rzeczywistymi 
osiągnięciami wpływa na samoocenę. Ci, których rozwój płciowy odbywa się poza 
ramami wyznaczonymi przez ich pragnienia i oczekiwania, mają o sobie gorsze 
zdanie, są mniej zadowoleni ze swojego ciała i z procesu dojrzewania, być może 
mają mniej przyjaciół i są częściej przygnębieni. Dla większości młodych ludzi 
wspólne jest oczekiwanie, że te zmiany rozwojowe pojawią się pomiędzy dwu-
nastym a czternastym rokiem życia; cokolwiek wydarzyłoby się prędzej, byłoby 
postrzegane za „przedwczesne”, cokolwiek później, uznane za zbyt „zbyt późne”. 
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Gdy porównamy te oczekiwania z rzeczywistym średnim okresem zmian związa-
nych z dojrzewaniem, zauważymy, że ramy te obejmują średni wiek dziewczynek 
przechodzących te przemiany i wczesny wiek chłopców obserwujących metamorfozę 
swojego ciała. Możemy oczekiwać, że te dwie grupy – normalnie rozwijające się 
dziewczęta i szybciej rozwijający się chłopcy – powinni sobie najlepiej radzić na 
poziomie psychologicznym (poczucie własnej atrakcyjności, pozytywny wizerunek 
własnego ciała, dobre wyniki w nauce, popularność). Badania pokazują, iż najgorzej 
mają późno dojrzewający chłopcy i wcześnie dojrzewające dziewczęta; obie te grupy 
uważają, że w ich przypadku dojrzewanie rozpoczęło się „nieterminowo”. Dziew-
częta, które rozwijają się szybciej (większość zmian dokonuje się przed jedenastym 
lub dwunastym rokiem życia), mają więcej negatywnych spostrzeżeń dotyczących 
swojego ciała, łącznie z tym, że uważają się za zbyt grube. Takie dziewczęta częściej 
wikłają się w kłopoty szkolne i rodzinne, częściej dołączają do grup chuligańskich 
i częściej popadają w depresję [Bee 1998].

W ciągu ostatnich dwudziestu lat zwiększyła się częstość zaburzeń łaknienia (bu-
limia i anoreksja). Szacuje się, że prawdopodobnie jedna na 500 dziewcząt cierpi na 
anoreksję, a 1,0–2,8% wykazuje pełne objawy bulimii. Jedną z hipotez tłumaczących 
etiologię tych zjawisk jest właśnie rozdźwięk pomiędzy wewnętrznym modelem 
pożądanej budowy ciała a postrzeganiem własnej sylwetki. Z powodu faworyzowa-
nia bardzo szczupłych, niemal przedpokwitaniowych kształtów jako idealnych dla 
dziewcząt, częstotliwość występowania tych syndromów rośnie. Dane szacunkowe 
wykazują, iż współcześnie w krajach zachodnich i podlegających transformacji aż 
u 20 procent nastolatek zauważa się pewne zachowania bulimiczne. Ponieważ taką 
sylwetkę trudno jest osiągnąć i utrzymać, wiele dziewcząt zaczyna uważać, że nie 
dorównuje wymogom ideału. Ponadto od najmłodszych lat pośrednio, jak również 
i wprost, wpaja się dziewczętom (chłopcom rzadziej), że ważne jest, aby były ładne 
i atrakcyjne, a zgrabna sylwetka jest jednym z atrybutów atrakcyjności. Badania 
wykazują, że około ¾ nastoletnich dziewcząt jest lub było na diecie [Bee 1998].

Zarówno anoreksja, jak i bulimia prawdopodobnie nie rozwijają się przed okresem 
dorastania, dopiero wtedy bowiem następuje przyrost tkanki tłuszczowej. Szczególnie 
widoczne jest to u wcześniej rozwijających się dziewcząt, które charakterystycznie 
gromadzą i zachowują większe zapasy tłuszczu, niż u ich rówieśniczek rozwijających 
się później. I rzeczywiście te pierwsze prawie dwa razy częściej uskarżają się na zabu-
rzenia łaknienia niż terminowo lub późno rozwijające się dziewczęta. Stąd też wcześnie 
dojrzewające dziewczęta, które wierzą, że szczupła sylwetka jest koniecznie potrzebna, 
do uznania za urodziwą, a uroda jest do szczęścia koniecznie potrzebna, zwłaszcza wtedy, 
gdy postrzegają swoje ciało jako odbiegające od przyjętych standardów, stanowią grupę 
najwyższego ryzyka pojawienia się syndromu bulimii lub anoreksji [Bee 1998].

Nie stwierdzono jednoznacznie w populacji Krakowa wpływu czynnika eko-
nomicznego na tempo wzrastania i dojrzewania. Jakie więc inne czynniki mogły 
warunkować obserwowane zmiany międzypokoleniowe? W świetle cytowanych 
spostrzeżeń w literaturze i badań własnych (tab. 58) w porównaniu do rodzin pełnych, 
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nieco wcześniej rozpoczynają dojrzewanie chłopcy i dziewczęta z rodzin niepełnych. 
Istnieje zatem możliwość, iż przyspieszone dojrzewanie stwierdzane u dzieci z ro-
dzin o zaburzonej strukturze, przy obserwowanej od lat zwiększającej się częstości 
takich rodzin, mogło mieć wpływ na kształtowanie się akceleracji rozwoju dzieci 
na poziomie ogólnym, przeciętnym. 

W badaniach własnych stwierdzono, iż nawet fakt emigracji co najmniej jednego 
rodzica wiązał się z wystąpieniem zaburzonych postaw wobec odżywania się bada-
nych dzieci. Wymaga to dalszych, pogłębionych analiz.

Nieobecność biologicznego ojca w życiu dziecka wiązane jest przez wielu badaczy 
z wcześniejszym dojrzewaniem płciowym [Wierson i wsp. 1993; Montgomery i wsp. 
1997; Ellis i wsp. 1999; Hulanicka i wsp. 2001; Mendle i wsp. 2007; Karapanou 
i Papadmitriou 2010], z zaburzeniami odżywiania się [Ellis i wsp. 1999]. Odchudzanie 
się dziewcząt współwystępuje również z wcześniejszym dojrzewaniem [Ellis i wsp. 
1999]. Zachowanie dziecka odzwierciedla problemy środowiska jego rozwoju.

Obraz tendencji zmian tempa wymiany uzębienia nie jest jednolity. Między latami 
1952–1983 nastąpiło wyraźne opóźnienie ząbkowania stałego. W kolejnych dekadach, 
tzn. w latach 1983–2010, czas wyrzynania się zębów w jednych kategoriach uległ 
nieznacznemu przyspieszeniu, a w innych opóźnieniu. Przyspieszenie jest większe 
u chłopców. W ciągu ostatnich 60 lat u obu płci obniżeniu uległ nieznacznie (średnio 
około 2–3 miesiące) wiek wyrzynania się zębów zlokalizowanych w części przedniej 
obu szczęk, tj. zębów siecznych. Natomiast zęby położone głębiej w jamie ustnej, 
szczególnie przedtrzonowe i pierwsze trzonowe u płci żeńskiej, wyrzynają się nieco 
później (średnio o około 4 miesiące). Taki przebieg zmian międzygeneracyjnych 
spowodował u obu płci zmiany w sekwencji wyrzynania się poszczególnych kategorii 
zębów głównie w żuchwie, a więc dotyczył zębów pojawiających się najwcześniej. 
W grupie badanej w 1952 r. obserwujemy typ ząbkowania molarowego, w 1983 
r. – ząb kategorii M1 wyrzyna się jednocześnie z I1, a w 2010 r. stwierdzamy już typ 
incisiwalny ząbkowania. Typ ten jest częściej stwierdzany w rodzinach o wyższym 
statusie socjoekonomicznym i w populacjach miejskich. Zagadnienie możliwych 
przyczyn takich zmian został już szerzej omówiony w podrozdziale 2.3. Brak za-
leżności między ząbkowaniem a przedstawionymi zmiennymi socjoekonomicznymi 
czy też sposobem odżywiania pozwala przypuszczać, iż nie miały one większego 
wpływu na kształtowanie się zmian międzygeneracyjnych w rozwoju uzębienia. 
Natomiast szereg prac dokumentuje hamujące działanie fluoru na wyrzynanie się 
zębów stałych, szczególnie przedtrzonowych [Künzel 1976; Śmiech-Słomkowska 
i Cichocka 1984; Tseng i wsp. 1989; Szeląg 1990; Virtanen i wsp. 1994; Campagna 
i wsp. 1995; Knychalska-Karwan i wsp. 1996]. 

Niekorzystne produkty działalności przemysłowej czy gospodarczej człowieka, 
jak się wydaje, wpływają nie tylko na tempo kształtowania się uzębienia stałego. 
Coraz więcej mówi się, iż zanieczyszczenia środowiska, szereg powszechnie wy-
stępujących chemikaliów w artykułach codziennego użytku czy też w żywności, 
określanych jako ksenoestrogeny, chociażby dioksyny, zakłóca funkcje endokrynnego 
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wydzielania hormonów sterydowych, m.in. przyspieszając czy też hamując dojrze-
wanie płciowe dzieci [Parent i wsp. 2003; Roy i wsp. 2009]. Zawartość dioksyn 
w tkance ludzkiej zależy w znacznej mierze od diety i sposobu życia. Osoby otyłe 
mają sumarycznie znacznie większą masę dioksyn, gdyż zawarte są one głównie 
w tkance tłuszczowej. Nie są rozpuszczalne w wodzie tylko w tłuszczach, co może 
powodować ich kumulację w stopniu stymulującym znaczne zakłócenie funkcjo-
nowania układu endokrynnego. W literaturze przedmiotu pojawiają się sugestie, iż 
dioksyny również mogą być w pewnym stopniu odpowiedzialne za epidemiczny 
charakter nadwagi i otyłości na świecie.

Nie można wykluczyć wspomnianego powyżej wpływu fluoru na wzrastanie kości 
u człowieka czy też dojrzewanie, zaś ksenoestrogenów (ksenobiotyków) również 
na wzrastanie. 

Coraz wcześniejszy wiek dojrzewania płciowego nie idzie w parze z dojrzałością 
psychiczną, emocjonalną czy społeczną [Jaczewski i Radowski 1982; Bee, 1998; 
Karapanou i Papadmitriou, 2010]. Rozdźwięk ten bywa przyczyną konfliktów dziecka 
z otoczeniem, problemów behawioralnych, zbyt wczesnego rozpoczęcia życia płcio-
wego, ryzykownych zachowań. Wiek wystąpienia menarche ma jeszcze inne ważne 
implikacje zdrowotne. Wczesna menarche jest związana z większym ryzykiem chorób 
sercowo-naczyniowych, wielu nowotworów, wiąże się z zagrożeniem symptomami 
lękowymi, depresją czy gwałtownymi zachowaniami [Karapanou i Papadmitriou 
2010]. Nie jest to zapewne bezpośredni skutek samej wczesnej menarche, lecz 
czynników, które obniżają ten wiek.

Wiek I menstruacji jest warunkowany wieloma czynnikami. Każdy osobnik 
wzrasta i rozwija się w różnorodnej ich kompozycji i granica, kiedy akceleracja 
jest jeszcze miarą tzw. dobrostanu, a kiedy okazuje się już negatywnym skutkiem 
niekorzystnych stresorów, wydaje się trudna do uchwycenia. 

Pogląd, iż postulowane powszechnie czynniki, tj. polepszenie warunków bytu 
– materialnych, odżywiania i opieki medycznej – miały swój wpływ, ale nie są 
jedynymi reżyserami akceleracji rozwoju dzieci, nie jest bezpodstawny. W świetle 
przedstawionych analiz i przemyśleń wyłania się jeden ważny wniosek:

Szybsze tempo rozwoju, wcześniejsze dojrzewanie nie muszą być dowodem 
zdrowia i mogą wskazywać na problemy środowiskowe – naszego siedliska, 
w tym środowiska rodzinnego.

Taki sposób postawienia problemu umożliwia w tej pracy nowe spojrzenie na 
zagadnienie tendencji przemian międzypokoleniowych. Dotychczas w paradygmacie 
dotyczącym tendencji przemian nie uwzględniano możliwości uchwycenia wpływu 
zaburzeń funkcjonowania rodziny oraz stresu rodziców i dzieci na populacyjne 
zmiany sekularne, chociaż wiele badań dokumentuje hamowanie wzrastania czy też 
przyspieszenie dojrzewania poszczególnych dzieci wzrastających w niekorzystnej 
sytuacji psychosocjalnej. Nie było też w Polsce badane powiązanie rozwoju so-
matycznego z występowaniem psychogennych zaburzeń w odżywaniu się u dzieci 
w okresie prepubertalnym na skalę populacyjną. 
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Uzyskane wyniki mogą nie tylko poszerzyć teoretyczną wiedzę naukową w obsza-
rze badanego zagadnienia, ale też przyczynić się do rozwoju programów profilaktyki 
zaburzeń rozwoju psychobiologicznego młodzieży. 

Rodzi się zatem pytanie: czy pokolenie współczesnych młodych ludzi ma faktycz-
nie lepsze warunki rozwoju niż pokolenia, które rosły i dojrzewały w odbudowującej 
się po II wojnie światowej Polsce?

3.2. Czy badana grupa jest próbą reprezentatywną?

Wobec takiego problemu staje dziś każda ekipa badaczy dzieci. Konieczność uzyskania 
pisemnej zgody rodziców na badanie dziecka wymusza pytanie o motywację: dlacze-
go tylko część rodziców (w naszym przypadku około 60%) wyraziła zgodę na udział 
w badaniach? Szkoły nie posiadają zbyt wielu informacji o rodzicach, a ochrona danych 
osobowych nie pozwala na przekazywanie takich informacji osobom postronnym. 
Pozostają ankiety wypełniane przez rodziców; w tym wypadku wypełniło je około 
43% rodziców. Uzyskane informacje o wymiarach noworodkowych dzieci posłużyły 
jako jeden ze sposobów przetestowania losowości grupy. Jako grupę odniesienia użyto 
analogicznych danych losowej próby noworodków z Krakowa, uzyskanych w jednym 
z dużym krakowskich szpitali położniczych [Kowal i wsp. 2006] (tab. 58). 

Tabela 58. Parametry noworodkowe badanych w 2010 roku dzieci w odniesieniu do ogółu kohorty kra-
kowskich noworodków

Masa ciała Długość ciała Obwód głowy

Badania 
własne

Kraków
2004*

Badania 
własne

Kraków
2004*

Badania 
własne

Kraków
2004*

Ch
ło

pc
y

1990–1994 3,56  
± 0,4

3,48
± 0,4

55,97
± 3,2

55,60
± 2,5

34,62 
± 1,4

34,19
± 1,4

1995–1999 3,47 
± 0,4

3,49
± 0,4

54,89 
± 3,0

55,87
± 2,6

34,53 
± 1,9

34,36
± 1,6

2000–2004 3,52 
± 0,4

3,51
± 0,4

55,29
 ± 2,8

55,64
± 2,4

34,48 
± 1,9

34,33
± 1,5

Dz
ie

w
cz

ęt
a

1990–1994 3,38 
± 0,4

3,36
± 0,4

54,65 
± 2,8

55,00
± 2,4

34,07 
± 1,2

33,74
± 1,4

1995–1999 3,36 
± 0,4

3,42
± 0,4

54,34 
± 3,0

55,45
± 2,7

33,88 
± 1,2

33,93
± 1,4

2000–2004 3,38 
± 0,4

3,77
± 0,4

54,49 
± 2,6

54,63
± 2,3

33,95 
± 1,1

33,77
± 1,3

     * Kowal i wsp. 2006
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Pogrupowano wielkość cech noworodków obu porównywanych kohort w prze-
działy 5-letnie, kierując się rokiem urodzenia dziecka. Nie stwierdzono istotnych róż-
nic w parametrach urodzeniowych pomiędzy wydzielonymi grupami, co sugerować 
może, iż dobór dzieci do badania był losowy, pozbawiony selekcji morfologicznej. 

Rodzi się następne pytanie: czy poziom rozwoju na etapie ontogenezy szkol-
nej badanych dzieci wskazuje na losowość próby? Ostatnie badania krakowskiej 
populacji datowane są na rok 2000, a najnowsze badania są ich kolejną serią, nie 
ma więc obecnie żadnej grupy odniesienia. Dane ankietowe uzyskaliśmy od nieco 
mniej niż 50% rodziców. Badane dzieci podzielono na dwie grupy, jedną stanowiły 
dzieci, których rodzice wypełnili ankiety, natomiast drugą – dzieci, których rodzice 
nie przesłali wspomnianych ankiet. Porównano przeciętną wysokość ciała przebada-
nych chłopców i dziewcząt w utworzonych w ten sposób grupach w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między obu 
grupami. Wydaje się, iż przytoczone argumenty świadczą na korzyść uznania tej 
grupy za reprezentatywną dla populacji Krakowa. 

W świetle założeń genetyki populacyjnej na tym etapie analiz porównawczych 
z poprzednimi seriami badań, sporne będzie uznanie jej za próbę losową. Nie jest 
to próba losowa w rozumieniu teorii prawdopodobieństwa, a zgodnie z którą każdy 
osobnik z populacji generalnej ma taką samą szansę wejścia do próby. W naszym 
przypadku, mimo, iż pytano o zgodę na badania, a także nie od wszystkich wyloso-
wanych osób uzyskano komplet wiadomości (ankiet od rodziców badanego potom-
stwa), mogło się jednak zdarzyć że badana grupa jest losowa. Wskazywać może na 
to podobieństwo fenotypowe do ogółu, losowej próby noworodków krakowskich. 
Argumentem przemawiającym za losowością próby może być ponadto fakt, iż 
w trakcie analogicznych badań na grupie przedszkolnej nie stwierdzono różnic pod 
względem wykształcenia rodziców, statusu cywilnego matki między rodzicami, 
którzy zgłosili dzieci do badania, a tymi, którzy tego nie zrobili. 



Stwierdzono, że w analizowanym przedziale wieku – od 7,5 lat do 15,5 lat: 
1. Od początku lat 70. XX wieku nastąpiło wyraźne, statystycznie istotne przyspie-

szenie rozwoju dzieci, szczególnie dojrzewania płciowego, u chłopców o 14 mie-
sięcy, a u dziewcząt o 12 miesięcy. Wiek menarche obniżył się o 5 miesięcy.

2. Zwiększyły się rozmiary ciała dzieci. Wysokość ciała młodzieży w analizowanym 
okresie ontogenezy, w kolejnych dekadach stawała się coraz większa, w latach 
1971 – 2010 dzieci były wyższe o około 2 cm we wczesnym wieku szkolnym, 
zaś o około 4 cm w końcowym wieku gimnazjalnym. Tendencja jest wyraźniejsza 
w przypadku chłopców. Zaznacza się zróżnicowanie nasilenia przemian na deka-
dę, które jest większe między latami 1983–2000, a mniejsze we wcześniejszych 
(1971–1983) oraz późniejszych latach (2000–2010).

3. Szczyt pokwitaniowego skoku wysokości ciała we wcześniejszych seriach ba-
dań występował przeciętnie między 12. a 13. rokiem życia, natomiast u obecnie 
zbadanych chłopców zaznaczył się o rok wcześniej, między 11. a 12. rokiem 
życia. U dziewcząt przypada on natomiast między 10. a 11. r. ż., tj. także o rok 
wcześniej niż u rówieśniczek badanych we wcześniejszych dekadach.

4. Zbadana w 2010 r. młodzież jest nie tylko wyższa, lecz również cięższa i tęższa 
od równolatków z ubiegłych dekad. Ma masywniejszy kościec i bardziej dorosłe 
proporcje długościowe ciała, sugerujące większy stan zaawansowania w procesach 
rozwoju, w tym dojrzewania płciowego. Jest sprawniejsza w zakresie badanych 
właściwości motorycznych.

5. Zmiany tempa wymiany uzębienia nie są jednolite. W latach 1952–1983 nastąpiło 
wyraźne opóźnienie ząbkowania stałego. W kolejnych dekadach (1983–2010) czas 
wyrzynania się zębów w jednych kategoriach uległ nieznacznemu przyspiesze-
niu, a w innych opóźnieniu. W ciągu ostatnich 60 lat u obu płci obniżeniu uległ 
nieznacznie (średnio o około 2–3 miesiące) wiek wyrzynania się zębów zloka-
lizowanych w części przedniej obu szczęk, tj. zębów siecznych, zęby położone 
głębiej w jamie ustnej, szczególnie przedtrzonowe i pierwsze trzonowe u płci 
żeńskiej wyrzynają się nieco później (średnio o około 4 miesiące).

4

Wnioski
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6. Taki przebieg zmian sekularnych spowodował u obu płci zmiany w sekwencji 
wyrzynania się poszczególnych kategorii zębów, głównie w żuchwie, dotyczy 
więc tej części uzębienia, które wyrzyna się najwcześniej. W grupie badanej 
w 1952 r. obserwujemy typ ząbkowania molarowego, w 1983 r. ząb M1 wyrzyna 
się jednocześnie z I1, a w 2010 r. stwierdzamy już typ incisiwalny ząbkowania. 
Typ ten jest częściej stwierdzany w rodzinach o wyższym statusie socjoekono-
micznym.

7. Wyższe wykształcenie rodziców oraz wyższy poziom materialny rodziny wiązały 
się z mniejszą liczbą problemów szkolnych, lepszym obrazem siebie i większą 
motywacją do nauki, ale też nasileniem kontroli nad odżywianiem się potom-
stwa. 

8. Rozpowszechnienie problemów behawioralnych i emocjonalnych w badanej 
populacji zbliżone jest do obserwowanego w podobnych populacjach w innych 
zachodnich formacjach kulturowych.

9. Stan socjoekonomiczny nie wydaje się jedynym czynnikiem warunkującym 
akcelerację rozwoju dzieci. Nie udało się bowiem uchwycić jednoznacznych 
powiązań pomiędzy tym czynnikiem a tempem wzrastania (w tym wymiany 
uzębienia) i dojrzewania płciowego.  

10. Analizy pokazały, iż dzieci wzrastające w warunkach nasilonego stresu psychoso-
cjalnego (samotne rodzicielstwo, rozwody) dojrzewają wcześniej. W powiązaniu 
z obserwowaną od lat wyraźnie zwiększającą się częstością rodzin o zaburzonej 
strukturze istnieje możliwość, iż mogło to mieć wpływ na kształtowanie się ak-
celeracji rozwoju dzieci na poziomie ogółu. 



5.1. Wskazówki dla użytkowników norm i standardów 
rozwoju 

Przedstawione w tym rozdziale normy rozwoju i siatki centylowe zostały utwo-
rzone na podstawie aktualnych, najnowszych badań dzieci w wieku od 3 do 18 lat 
z wykorzystaniem coraz bardziej popularnej metody LMS Cole’a i Grena [1992]. 
Rozkłady obrazują więc aktualny przebieg wzrastania z wiekiem, na różnych po-
ziomach, wybranych 7 cech budowy ciała, który może posłużyć do oceny prawi-
dłowości rozwoju dziecka. Obwód głowy ma jedynie wartości przeciętne i miary 
rozproszenia, brak jest ujęcia centylowego, ponieważ cecha ta wykazuje małą 
zmienność międzyosobniczą. Można utworzyć przedziały normy, dodając i odej-
mując wartość odchylenia standardowego od średniej (norma wąska) lub wartość 
2 odchyleń standardowych.

Przy ocenie rozwoju fizycznego dzieci najczęściej wykorzystuje się tzw. siatki 
centylowe.

Operowanie centylami (odsetkami) w trakcie rozwoju dziecka umożliwia proste 
a zarazem precyzyjne określenie położenia badanego osobnika na tle zmienności 
wymiarów w grupie wiekowej, do której należy:
– wychwytywanie zaburzeń w rozwoju fizycznym;
– rokowania dotyczące uzyskania ostatecznej wysokości ciała.

W siatkach centylowych na osi poziomej (x) oznaczone są klasy wieku. Na osi 
pionowej (y) – wielkości danej cechy. Na tle tego układu współrzędnych przebie-
gają linie wybranych poziomów – rang centylowych, łączące punkty o takiej samej 
częstości występowania wielkości danej cechy w kolejnych klasach wieku.

Wybrane poziomy centylowe – linie – oznaczone są przy prawej krawędzi siat-
ki. Linie te tworzą tzw. kanały rozwojowe, odpowiadające małym, przeciętnym 
i dużym wymiarom danej cechy. Liczba oznaczająca linię wentylową, np. 3, 10, 25 
itd., wskazuje, jaki procent osobników w danym wieku posiada wymiary określonej 

5

Charakterystyki liczbowe  i siatki 
centylowe wybranych cech 
somatycznych
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cechy mniejsze od leżących na tej linii. Wielkość różnicy między liniami graniczny-
mi kanałów informuje natomiast o częstości osobników wewnątrz danego kanału. 
W większości stosowanych siatek zaznaczone są centyle 3, 10, 25, 50, 75 90 i 97. 
Między 25. a 75. centylem mieści się 50% obserwowanej populacji dzieci, z przecięt-
nym wymiarem cechy, poniżej 25. centyla znajdują się małe wymiary danej cechy, 
a powyżej 75. centyla – duże wymiary.

Posługiwanie się siatką centylową

Określenie stanu rozwoju danej cechy u badanego osobnika polega na znalezieniu 
na właściwej siatce centylowej punktu odpowiadającego uzyskanemu pomiarowi 
(punkt na skrzyżowaniu linii wieku z linią pomiaru) i odczytaniu rangi centylowej 
lub kanału rozwoju. W przypadku kolejnych pomiarów tego samego dziecka (np. 
co pół roku lub co 1 rok) połączone punkty tworzą krzywą rozwoju, która powinna 
przebiegać w granicach jednego z zaznaczonych kanałów. Położenie badanego poza 
granicami kanałów skrajnych (centyle 3 i 97), oraz wyraźne „wędrowanie” krzywej 
rozwoju po kanałach jest zazwyczaj sygnałem wskazującym na oddziaływanie jakichś 
czynników powodujących zaburzenia rozwoju fizycznego dziecka i przypadek ten 
należy skonsultować z lekarzem pediatrą.

Do przewidywania kanału, w którym przebiegać powinien rozwój wysoko-
ści ciała dziecka służą informacje o wysokości ciała rodziców. Na nomogramie 
zaznaczamy punkty odpowiadające wysokości ciała ojca i matki (dolny prawy róg 
siatki). Po połączeniu punktów linią prostą na osi środkowej nomogramu odczytu-
jemy kanał, w którym powinna kształtować się wysokość ciała dziecka. [Wolański 
i Kasprzak 1976].

Przedstawiony tu sposób postępowania, który ma na celu prognozowanie kanału 
rozwojowego dziecka, wymaga poczynienia pewnych dodatkowych uwag wynika-
jących z wielogenowego charakteru dziedziczenia wysokości ciała.

Wielkość średniorodzicielska wysokości ciała ma dużą wartość prognostyczną 
dla wysokości ciała potomstwa, głównie przy skrajnych kombinacjach cech rodzi-
ców, np. oboje rodzice są bardzo wysocy lub bardzo niscy oraz jedno z rodziców 
jest bardzo niskie, a drugie bardzo wysokie. W przypadkach, gdy oboje rodzice są 
średniego wzrostu, zmienność wysokości ciała u potomstwa jest stosunkowo naj-
większa i obejmuje osobników od skrajnie wysokich do skrajnie niskich. W takiej 
sytuacji, jak również przy kombinacjach rodzica średniego z wysokim lub niskim, 
przewidywanie kanału, w którym przebiegać powinien rozwój wysokości ciała ba-
danego dziecka jest poważnie ograniczone.

Do oceny prawidłowości rozwoju dziecka ważne jest określenie relacji między 
wysokością i masą ciała. Obecnie najpopularniejsza jest ocena za pomocą wskaźnika 
masy ciała – BMI (Body Mass Index, dawniej zwanego wskaźnikiem Queteleta II) 
wg wzoru:
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BMI = masa ciała [kg] / wysokość ciała [m]2

Im wyższa jest wielkość liczbowa wskaźnika, tym bardziej tęga budowa ciała 
dziecka. Wielkości leżące między 25. a 75. centylem określają budowę ciała prze-
ciętną, czyli w normie. Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, 
wartości BMI równe i powyżej 85. centyla (a mniejsze od 95. centyla) traktowane są 
jako nadwaga, a równe i powyżej 95. centyla uznaje się za otyłość. Wartości poniżej 
25. centyla wskazują na bardzo szczupłą budowę ciała.

Uwaga 

W porównaniu do norm rozwoju z lat 1983 i 2000 opracowane teraz siatki centylowe 
wskazują, iż zaszły niepokojące zmiany. Żyjemy obecnie w dobie kultu chudości 
ciała u kobiet. Z naszych badań wynika, że już w początkowych klasach szkoły 
podstawowej dziewczęta usiłują eksperymentować z masą ciała. 

Na siatkach centylowych masy ciała (ryc. 49) i wskaźnika BMI (ryc. 51) widoczny 
jest spadek wartości tych cech po 15 roku życia. O ile na poziomach 90. i 97. centyla 
(osoby z nadmierną masą ciała) może to być związane ze stosowaniem kuracji w celu 
pozbycia się nadwagi i nie budzi to niepokoju, o tyle na poziomie 50. (środek normy) 
i 75. centyla (uznawany za górną granicę normy) jest to niepokojące i może wskazy-
wać, iż osoby o prawidłowej budowie ciała także podejmują takie działania.
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5.2. Wielkości odsetkowe (centylowe) wybranych cech 
somatycznych 

Tabela 59. Wysokość ciała chłopców [cm]

Wiek
Centyle

3 10 25 50 75 90 97
3,5 95,0 97,0 99,2 101,8 104,5 107,2 110,1
4,5 99,7 102,1 104,7 107,8 111,0 114,1 117,4
5,5 105,0 107,7 110,6 113,9 117,3 120,6 123,9
6,5 110,9 113,9 117,0 120,6 124,3 127,7 131,2
7,5 116,8 120,0 123,4 127,4 131,5 135,5 139,5
8,5 122,2 125,7 129,3 133,4 137,8 142,0 146,3
9,5 126,9 130,4 134,1 138,4 142,8 146,9 151,1

10,5 131,7 135,1 138,7 143,0 147,6 151,9 156,4
11,5 137,2 140,8 144,7 149,2 154,0 158,6 163,4
12,5 142,8 147,1 151,7 156,9 162,3 167,3 172,4
13,5 148,7 153,7 158,8 164,5 170,1 175,2 180,2
14,5 154,8 159,8 164,8 170,3 175,6 180,3 184,9
15,5 160,4 164,9 169,4 174,2 178,9 183,1 187,1
16,5 163,2 167,6 171,8 176,4 180,7 184,5 188,1
17,5 165,0 169,2 173,3 177,7 181,9 185,6 189,1
18,5 166,3 170,2 174,2 178,6 183,0 187,0 190,9

Tabela 60. Wysokość ciała dziewcząt [cm]

Wiek
Centyle

3 10 25 50 75 90 97

3,5 93,3 95,7 98,2 101,2 104,4 107,4 110,4
4,5 97,9 100,6 103,4 106,6 109,9 113,0 116,2
5,5 103,6 106,5 109,5 112,8 116,3 119,4 122,6
6,5 109,8 112,9 116,1 119,7 123,2 126,4 129,6
7,5 115,1 118,6 122,1 126,0 129,8 133,1 136,4
8,5 120,6 124,3 128,1 132,3 136,6 140,4 144,3
9,5 125,6 129,6 133,7 138,3 142,9 147,1 151,4

10,5 131,0 135,3 139,6 144,3 149,0 153,2 157,3
11,5 136,8 141,4 146,0 150,8 155,4 159,4 163,3
12,5 143,3 147,6 151,9 156,4 160,8 164,7 168,4
13,5 148,1 152,1 156,0 160,2 164,2 167,7 171,1
14,5 150,8 154,6 158,4 162,5 166,5 170,1 173,5
15,5 153,0 156,4 159,9 163,8 167,9 171,5 175,2
16,5 154,4 157,4 160,5 164,1 168,0 171,6 175,3
17,5 155,1 158,0 161,0 164,5 168,2 171,7 175,4
18,5 155,5 158,2 161,1 164,6 168,4 172,2 176,2
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Tabela 61. Masa ciała chłopców [kg]

Wiek
Centyle

3 10 25 50 75 90 97

3,5 13,6 14,4 15,4 16,7 18,2 20,0 22,3
4,5 14,6 15,6 16,8 18,3 20,0 21,9 24,2
5,5 15,8 17,0 18,4 20,2 22,4 24,7 27,4
6,5 17,6 19,1 20,9 23,3 26,2 29,4 33,5
7,5 19,7 21,3 23,4 26,3 30,0 34,5 40,6
8,5 22,0 24,0 26,5 29,9 34,6 40,4 48,7
9,5 23,9 26,2 29,0 33,1 38,6 45,6 55,9

10,5 25,5 28,0 31,2 35,7 41,8 49,4 60,5
11,5 28,1 31,2 35,0 40,2 46,7 54,1 63,5
12,5 31,3 35,4 40,2 46,4 54,0 62,0 71,5
13,5 36,3 40,9 46,4 53,6 62,3 71,7 82,8
14,5 41,3 46,1 51,8 59,4 68,7 78,9 91,3
15,5 45,7 50,7 56,4 63,8 72,4 81,6 92,0
16,5 47,5 53,0 59,2 66,9 75,6 84,3 93,9
17,5 50,4 55,6 61,5 68,9 77,3 85,8 95,4
18,5 54,3 58,8 63,9 70,5 78,3 86,5 96,1

Tabela 62. Masa ciała dziewcząt [kg]

Wiek
Centyle

3 10 25 50 75 90 97

3,5 13,0 13,9 14,9 16,2 17,8 19,4 21,4
4,5 13,7 14,8 16,0 17,7 19,6 21,7 24,3
5,5 15,3 16,6 18,0 19,9 22,2 24,8 28,0
6,5 17,5 18,9 20,5 22,7 25,5 28,8 33,1
7,5 19,1 20,6 22,6 25,3 28,8 33,1 39,0
8,5 20,7 22,7 25,1 28,5 32,9 38,2 45,4
9,5 22,7 25,2 28,1 32,1 37,2 42,9 50,1

10,5 25,5 28,4 31,8 36,2 41,7 47,7 54,9
11,5 28,6 31,9 35,7 40,8 46,9 53,4 61,2
12,5 32,4 36,0 40,3 46,0 52,9 60,3 69,2
13,5 37,1 40,7 45,0 50,7 57,6 65,2 74,4
14,5 40,8 44,3 48,3 53,6 60,1 67,3 76,0
15,5 43,1 46,2 50,0 54,9 61,0 67,8 76,4
16,5 44,8 47,5 50,8 55,1 60,4 66,4 73,8
17,5 45,4 47,9 50,8 54,8 59,7 65,3 72,6
18,5 46,2 48,5 51,2 54,9 59,3 64,5 71,0
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Tabela 63. Wskaźnik masy ciała (BMI) chłopców

Wiek
Centyle

3 10 25 50 75 90 97

3,5 14,0 14,5 15,2 16,0 17,1 18,3 19,9
4,5 13,6 14,2 14,8 15,6 16,6 17,7 19,0
5,5 13,4 14,0 14,6 15,5 16,6 17,8 19,3
6,5 13,4 14,0 14,8 15,9 17,2 18,8 20,8
7,5 13,4 14,1 15,0 16,2 17,7 19,6 22,3
8,5 13,6 14,4 15,4 16,8 18,6 21,0 24,6
9,5 13,7 14,6 15,7 17,2 19,3 22,2 26,8

10,5 13,6 14,6 15,7 17,4 19,6 22,5 27,0
11,5 13,9 14,9 16,2 17,9 20,0 22,7 26,2
12,5 14,4 15,5 16,8 18,6 20,9 23,5 26,8
13,5 15,2 16,4 17,8 19,7 22,1 24,9 28,6
14,5 15,9 17,0 18,4 20,3 22,9 26,0 30,2
15,5 16,3 17,5 18,9 20,8 23,3 26,2 30,1
16,5 16,4 17,7 19,2 21,2 23,8 26,7 30,4
17,5 17,1 18,3 19,7 21,5 23,9 26,7 30,2
18,5 18,1 19,1 20,3 21,9 24,0 26,5 29,7

Tabela 64. Wskaźnik masy ciała (BMI) dziewcząt

Wiek
Centyle

3 10 25 50 75 90 97

3,5 13,4 14,0 14,8 15,7 16,8 17,9 19,1
4,5 13,2 13,8 14,6 15,6 16,7 17,9 19,3
5,5 13,1 13,8 14,6 15,6 16,9 18,2 19,8
6,5 13,2 13,9 14,7 15,8 17,2 18,8 20,9
7,5 13,2 13,9 14,7 15,9 17,5 19,4 22,2
8,5 13,3 14,0 15,0 16,2 18,0 20,2 23,4
9,5 13,6 14,4 15,4 16,7 18,5 20,8 24,1

10,5 13,9 14,8 15,8 17,3 19,1 21,5 24,8
11,5 14,2 15,1 16,3 17,8 19,8 22,1 25,3
12,5 14,7 15,7 17,0 18,7 20,8 23,3 26,6
13,5 15,6 16,6 17,9 19,7 21,9 24,5 27,9
14,5 16,1 17,3 18,6 20,3 22,4 24,8 27,7
15,5 16,6 17,6 18,9 20,5 22,5 24,6 27,2
16,5 17,0 17,9 19,0 20,4 22,2 24,2 26,6
17,5 17,1 17,9 18,9 20,2 21,8 23,7 26,2
18,5 17,4 18,1 19,0 20,2 21,6 23,2 25,3
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Tabela 65. Fałd skórno-tłuszczowy nad mięśniem trójgłowym ramienia chłopców [mm]

Wiek
Centyle

3 10 25 50 75 90 97

3,5 5,5 6,8 8,1 9,8 11,6 13,4 15,2
4,5 5,6 6,7 7,9 9,5 11,3 13,2 15,2
5,5 5,4 6,5 7,8 9,6 11,6 13,8 16,3
6,5 5,1 6,3 7,7 9,6 11,9 14,3 17,1
7,5 4,7 6,0 7,5 9,5 11,9 14,4 17,2
8,5 4,7 6,0 7,7 10,0 12,8 15,8 19,3
9,5 4,6 6,0 7,8 10,4 13,6 17,4 21,9

10,5 4,4 5,7 7,5 10,0 13,5 17,6 22,8
11,5 4,4 5,6 7,3 9,8 13,2 17,2 22,4
12,5 4,6 5,8 7,4 9,8 13,1 17,1 22,5
13,5 4,6 5,8 7,2 9,5 12,8 17,0 22,9
14,5 4,0 5,0 6,4 8,5 11,5 15,4 20,9
15,5 3,6 4,5 5,8 7,7 10,5 14,0 18,9
16,5 3,7 4,6 5,9 7,9 10,7 14,5 19,9
17,5 3,8 4,7 5,9 7,8 10,6 14,2 19,4
18,5 3,8 4,7 5,8 7,6 10,0 13,2 17,6

Tabela 66. Fałd skórno-tłuszczowy nad mięśniem trójgłowym ramienia dziewcząt [mm]

Wiek
Centyle

3 10 25 50 75 90 97

3,5 5,7 7,1 8,5 10,1 11,7 13,2 14,6
4,5 5,9 7,4 8,9 10,6 12,5 14,2 16,0
5,5 6,0 7,3 8,8 10,7 12,7 14,6 16,7
6,5 5,9 7,2 8,7 10,6 12,8 15,0 17,5
7,5 5,1 6,5 8,0 10,1 12,6 15,1 18,0
8,5 4,9 6,2 7,9 10,1 12,8 15,7 19,1
9,5 5,1 6,4 8,0 10,3 13,2 16,4 20,3

10,5 5,2 6,5 8,1 10,3 13,3 16,7 21,0
11,5 5,0 6,2 7,8 10,1 13,0 16,2 20,3
12,5 4,9 6,3 7,9 10,3 13,2 16,4 20,2
13,5 5,3 6,7 8,5 10,9 13,8 16,9 20,5
14,5 5,8 7,3 9,1 11,5 14,3 17,2 20,4
15,5 6,1 7,7 9,6 12,0 14,7 17,5 20,6
16,5 6,6 8,3 10,3 12,8 15,6 18,5 21,6
17,5 6,7 8,4 10,4 13,0 16,0 19,1 22,6
18,5 6,2 7,9 9,9 12,4 15,3 18,3 21,7
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Tabela 67. Fałd skórno-tłuszczowy poniżej łopatki u chłopców [mm]

Wiek
Centyle

3 10 25 50 75 90 97

3,5 2,9 3,5 4,3 5,4 6,8 8,5 10,6
4,5 3,1 3,7 4,3 5,3 6,7 8,3 10,5
5,5 3,0 3,5 4,2 5,2 6,6 8,4 11,2
6,5 3,1 3,6 4,3 5,4 7,1 9,5 13,7
7,5 3,3 3,8 4,6 5,8 7,7 10,6 16,0
8,5 3,4 4,0 4,8 6,3 8,6 12,6 21,3
9,5 3,4 4,1 5,0 6,7 9,7 15,1 29,2

10,5 3,3 4,0 5,0 6,7 9,9 15,8 31,9
11,5 3,4 4,1 5,2 7,0 10,3 16,3 31,7
12,5 3,6 4,4 5,5 7,4 10,7 16,7 31,2
13,5 4,0 4,7 5,9 7,8 11,1 16,9 31,1
14,5 4,3 5,1 6,1 7,8 10,7 15,9 29,3
15,5 4,7 5,4 6,4 7,9 10,4 14,7 24,8
16,5 5,2 5,9 6,9 8,6 11,2 15,7 25,7
17,5 5,2 6,0 7,1 8,8 11,5 15,6 23,9
18,5 5,4 6,2 7,3 8,9 11,4 15,0 21,1

Tabela 68. Fałd skórno-tłuszczowy poniżej łopatki u dziewcząt [mm]

Wiek
Centyle

3 10 25 50 75 90 97

3,5 3,7 4,3 5,0 6,0 7,4 9,2 11,7
4,5 3,5 4,1 4,9 6,0 7,7 9,8 12,9
5,5 3,3 4,0 4,9 6,2 8,2 10,6 14,2
6,5 3,2 3,9 4,9 6,3 8,5 11,3 15,4
7,5 3,3 3,9 4,9 6,3 8,7 12,2 18,6
8,5 3,5 4,2 5,1 6,7 9,3 13,7 23,7
9,5 3,8 4,5 5,5 7,1 9,8 14,5 26,2

10,5 4,2 4,9 5,8 7,4 10,1 14,7 25,8
11,5 4,5 5,2 6,2 7,8 10,5 14,9 24,8
12,5 4,7 5,5 6,6 8,4 11,3 16,0 25,4
13,5 4,8 5,8 7,1 9,2 12,4 17,0 24,6
14,5 4,7 5,9 7,5 9,8 13,0 16,9 22,4
15,5 5,2 6,4 8,0 10,3 13,4 17,3 22,6
16,5 5,7 6,9 8,4 10,6 13,7 17,6 23,0
17,5 6,2 7,3 8,7 10,7 13,5 17,1 22,3
18,5 6,5 7,5 8,7 10,5 13,0 16,0 20,1



1315. Charakterystyki liczbowe i siatki centylowe wybranych cech...

Tabela 69. Fałd skórno-tłuszczowy na brzuchu chłopców [mm]

Wiek
Centyle

3 10 25 50 75 90 97
3,5 2,7 3,3 4,1 5,2 6,8 8,8 11,7
4,5 2,8 3,4 4,2 5,3 7,0 9,2 12,5
5,5 2,6 3,2 4,0 5,3 7,3 10,2 14,8
6,5 2,5 3,2 4,2 5,8 8,3 12,0 18,2
7,5 2,6 3,4 4,6 6,6 9,7 14,2 21,5
8,5 2,6 3,6 5,0 7,4 11,3 17,2 26,8
9,5 2,6 3,6 5,1 7,8 12,4 19,7 32,4

10,5 2,5 3,5 5,0 7,7 12,3 19,6 32,7
11,5 2,7 3,7 5,2 7,9 12,4 19,4 31,8
12,5 3,0 4,1 5,6 8,3 12,8 19,6 31,4
13,5 3,3 4,4 6,0 8,7 13,2 20,2 32,1
14,5 3,5 4,5 6,1 8,8 13,2 20,0 32,2
15,5 3,8 4,9 6,4 8,9 12,9 18,8 29,0
16,5 4,3 5,5 7,0 9,6 13,6 19,2 28,4
17,5 4,6 5,8 7,3 9,9 13,8 19,3 28,2
18,5 4,6 5,7 7,3 9,8 13,7 19,3 28,6

Tabela 70. Fałd skórno-tłuszczowy na brzuchu dziewcząt [mm]

Wiek
Centyle

3 10 25 50 75 90 97

3,5 3,3 4,0 4,9 6,1 7,7 9,6 11,9
4,5 3,2 4,0 5,0 6,5 8,5 10,9 14,2
5,5 3,3 4,0 5,1 6,8 9,2 12,4 17,1
6,5 3,3 4,1 5,1 6,9 9,5 13,3 19,6
7,5 3,1 3,9 5,1 6,9 9,9 14,3 21,9
8,5 3,2 4,2 5,6 7,9 11,4 16,1 23,3
9,5 3,5 4,8 6,5 9,2 13,1 18,0 24,7

10,5 4,0 5,3 7,1 9,9 13,9 18,9 25,6
11,5 4,4 5,8 7,5 10,3 14,2 19,1 26,0
12,5 4,8 6,3 8,2 11,1 15,0 19,8 26,1
13,5 5,1 6,8 9,0 12,1 16,0 20,2 25,3
14,5 5,2 7,3 9,8 13,0 16,6 20,2 24,2
15,5 5,8 8,0 10,5 13,7 17,2 20,7 24,5
16,5 7,2 9,0 11,2 14,2 17,7 21,3 25,5
17,5 7,6 9,3 11,4 14,2 17,5 21,2 25,5
18,5 7,0 8,7 10,7 13,3 16,4 19,6 23,2



132 Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracja pokwitania...

Tabela 71. Suma trzech fałdów  skórno-tłuszczowych chłopców [mm]

Wiek
Centyle

3 10 25 50 75 90 97

3,5 12,3 14,4 17,0 20,4 24,7 29,5 35,4
4,5 12,4 14,2 16,5 19,6 23,6 28,3 34,3
5,5 11,6 13,5 15,9 19,5 24,5 30,8 39,9
6,5 11,3 13,3 16,1 20,2 26,2 34,2 46,1
7,5 11,3 13,7 16,9 21,7 28,8 38,0 51,6
8,5 11,4 14,2 18,0 24,0 32,9 45,1 64,1
9,5 11,5 14,4 18,5 25,4 36,1 52,1 79,1

10,5 11,0 13,8 17,8 24,5 35,4 52,3 82,7
11,5 11,4 14,2 18,2 24,8 35,6 52,0 81,5
12,5 12,2 15,1 19,1 25,7 36,3 52,6 81,8
13,5 13,1 15,9 19,9 26,3 36,9 53,3 84,3
14,5 13,1 15,6 19,2 25,1 34,8 50,4 81,6
15,5 13,1 15,6 18,9 24,4 33,1 46,5 72,1
16,5 14,4 17,0 20,6 26,3 35,2 48,7 73,1
17,5 15,1 17,8 21,4 27,0 35,5 47,9 68,9
18,5 15,4 17,9 21,4 26,7 34,5 45,5 63,3

Tabela 72. Suma trzech fałdów  skórno-tłuszczowych dziewcząt [mm]

Wiek
Centyle

3 10 25 50 75 90 97

3,5 13,9 15,9 18,4 22,2 27,5 34,2 44,2
4,5 13,8 15,9 18,6 22,6 28,2 35,3 45,7
5,5 13,6 15,8 18,7 23,0 29,1 36,9 48,3
6,5 13,2 15,6 18,7 23,3 29,8 38,3 50,9
7,5 12,7 15,1 18,5 23,5 30,9 40,8 55,7
8,5 12,8 15,5 19,2 25,0 33,4 45,0 62,7
9,5 13,6 16,6 20,6 26,9 36,0 48,3 66,7

10,5 14,3 17,5 21,7 28,1 37,3 49,2 66,6
11,5 14,7 18,0 22,3 28,7 37,8 49,4 65,6
12,5 15,5 18,9 23,5 30,2 39,4 51,0 66,9
13,5 16,9 20,6 25,3 32,2 41,6 52,9 67,9
14,5 18,6 22,4 27,2 34,1 43,0 53,5 66,8
15,5 20,3 24,2 29,0 35,8 44,4 54,2 66,4
16,5 22,2 26,2 31,0 37,7 46,0 55,3 66,5
17,5 22,8 26,8 31,6 38,1 46,1 54,9 65,4
18,5 22,1 25,9 30,4 36,6 44,0 52,2 61,9
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5.3. Siatki centylowe wybranych cech somatycznych 

Ryc. 46. Wysokość ciała chłopców wraz z nomogramem do wyznaczania kanału rozwojowego dziecka 
na podstawie wysokości ciała rodziców (wysokość ciała ojca i matki należy zaznaczyć punktem na odpo-
wiednich skalach, punkty połączyć linia prostą) 
(Nomogram załączamy za zgodą autora metody – N. Wolańskiego.) 
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Ryc. 47. Wysokość ciała dziewcząt wraz z nomogramem do wyznaczania kanału rozwojowego dziecka 
na podstawie wysokości ciała rodziców (wysokość ciała ojca i matki należy zaznaczyć punktem na odpo-
wiednich skalach, punkty połączyć linia prostą) 
(Nomogram załączamy za zgodą autora metody – N. Wolańskiego.) 



1355. Charakterystyki liczbowe i siatki centylowe wybranych cech...

Ryc. 48. Masa ciała chłopców
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Ryc. 49. Masa ciała dziewcząt

U dziewcząt na siatkach centylowych masy ciała (ryc. 49) i wskaźnika BMI (ryc. 
51) widoczny jest spadek wartości tych cech datowany po 15. roku życia. O ile na 
poziomach 90. i 97. centyla (osoby z nadmierną masą ciała) może to być związane 
ze stosowaniem kuracji w celu pozbycia się nadwagi i nie budzi to niepokoju, o tyle 
na poziomie 50. (środek normy) i 75. centyla (uznawany za górną granicę normy) 
jest to niepokojące i może wskazywać, iż osoby o prawidłowej budowie ciała, także 
podejmują takie działania.
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Ryc. 50. Wskaźnik masy ciała (BMI) chłopców
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Ryc. 51. Wskaźnik masy ciała (BMI) dziewcząt
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Ryc. 52. Fałd skórno-tłuszczowy nad mięśniem trójgłowym ramienia chłopców
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Ryc. 53. Fałd skórno-tłuszczowy nad mięśniem trójgłowym ramienia dziewcząt
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Ryc. 54. Fałd skórno-tłuszczowy poniżej łopatki u chłopców
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Ryc. 55. Fałd skórno-tłuszczowy poniżej łopatki u dziewcząt
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Ryc. 56. Fałd skórno-tłuszczowy na brzuchu chłopców
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Ryc. 57. Fałd skórno-tłuszczowy na brzuchu dziewcząt
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Ryc. 58. Suma trzech fałdów skórno-tłuszczowych chłopców 
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Ryc. 59. Suma trzech fałdów skórno-tłuszczowych dziewcząt
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Aneks

Tabela 73. Charakterystyki liczbowe wysokości i masy ciała oraz wskaźnika BMI dla chłopców według 
wieku

Cecha

wiek
(lata) 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5

N 137 126 112 91 81 64 183 198 153

Wysokość 
ciała [cm]

x 127,7 133,8 138,6 142,9 148,9 157,0 164,7 170,1 174,2

sd 6,2 6,5 6,2 6,9 6,1 8,6 8,6 8,2 6,8

min. 115,0 120,2 122,2 128,5 138,0 136,0 143,9 147,4 159,0

max. 146,0 152,8 154,4 168,0 165,2 178,0 182,4 192,8 193,0

Masa 
ciała [kg]

x 26,99 31,53 35,32 37,28 40,90 44,76 56,25 61,37 64,49

sd 5,65 7,29 8,50 12,22 8,06 10,40 12,31 14,86 11,37

min. 18,5 19,8 22,0 25,2 24,1 26,2 32,5 35,8 41,2

max. 47,4 60,8 73,1 108,9 61,6 74,9 100,5 111,0 128,1

BMI  
[kg/m2]

x 16,43 17,45 18,26 18,00 18,34 17,98 20,60 21,10 21,21

sd 2,37 2,84 3,53 4,19 2,86 3,04 3,52 4,29 3,27

min. 12,92 12,95 13,03 13,34 11,32 12,17 13,83 11,64 15,13

max. 25,07 26,32 31,89 41,09 26,68 25,17 32,91 36,11 40,89
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Tabela 74. Charakterystyki liczbowe wysokości i masy ciała oraz wskaźnika BMI dla dziewcząt według 
wieku

Cecha
wiek
(lata) 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5

N 116 109 103 90 97 68 172 160 175

Wysokość 
ciała [cm]

x 125,5 132,7 138,1 143,9 150,4 156,7 160,1 162,2 164,5

sd 5,6 6,3 7,2 6,6 7,2 7,1 5,7 6,2 6,3

min. 108,5 119,2 121,0 123,8 131,2 141,6 140,0 136,0 145,5

max. 140,0 148,5 157,9 163,0 167,0 175,8 173,5 180,0 185,1

Masa 
ciała [kg]

x 25,89 30,08 33,17 37,33 40,91 48,07 52,21 54,77 56,65

sd 5,38 6,83 7,59 7,66 8,08 11,51 10,18 9,18 9,77

min. 17,4 19,9 19,9 21,1 25,5 27,3 31,9 34,1 40,5

max. 47,9 49,3 58,5 62,6 73,0 77,1 88,6 94,5 98,8

BMI  
[kg/m2]

x 16,34 16,91 17,22 17,93 17,97 19,42 20,28 20,79 20,87

sd 2,58 2,75 2,86 2,92 2,61 3,83 3,38 3,08 2,95

min. 12,44 12,86 12,04 13,77 13,99 13,09 12,56 14,27 15,51

max 26,28 25,40 26,26 27,26 29,39 31,62 32,15 31,43 32,49

Tabela 75. Grubość wybranych fałdów skórno-tłuszczowych dla chłopców według wieku

Cecha

wiek
(lata) 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5

N 51 126 112 91 81 64 183 198 153

Fałd skórno-
-tłuszczowy 
łopatki [mm]

x 6,29 7,62 9,65 8,48 9,30 9,00 10,39 10,11 9,00
sd 2,54 4,64 6,37 6,38 6,44 5,55 6,88 6,56 5,02

min. 2,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,8 3,0 3,8 4,2
max. 17,6 26,4 26,4 37,0 31,0 28,0 36,8 32,0 37,0

Fałd skórno- 
-tłuszczowy 

ramienia 
[mm]

x 10,30 10,60 11,62 10,69 10,72 10,31 11,07 9,60 8,38
sd 2,91 4,16 4,58 5,31 4,77 4,11 5,73 4,69 3,70

min. 4,6 4,2 4,0 3,7 2,8 3,4 3,6 2,6 2,8
max. 16,8 28,0 24,2 35,0 26,8 20,2 58,0 25,4 20,0

Fałd skórno- 
-tłuszczowy 

brzucha [mm]

x 7,11 9,25 11,19 9,23 10,50 9,90 11,10 11,48 10,20
sd 3,49 5,77 7,68 6,95 7,27 6,33 6,99 7,75 6,13

min. 2,0 2,2 2,4 2,0 2,4 3,2 3,2 2,2 3,6
max. 18,0 25,6 28,2 37,5 32,0 29,2 35,0 36,2 32,0

Suma 3 
fałdów 
skórno- 

-tłuszczowych 
[mm]

x 23,71 27,48 32,45 28,41 30,53 29,21 32,56 31,20 27,58
sd 7,92 13,51 17,64 17,86 17,24 14,85 18,29 17,94 14,10

min. 8,8 11,0 11,3 11,3 10,5 11,6 10,4 11,7 14,4

max. 50,4 75,2 75,4 109,5 85,6 66,9 125,8 85,0 96,2



160 Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracja pokwitania...

Tabela 76. Grubość wybranych fałdów skórno-tłuszczowych dla dziewcząt według wieku

Cecha

wiek
(lata) 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5

N 34 109 103 90 97 68 172 160 175

Fałd skórno-
-tłuszczowy 
łopatki [mm]

x 7,62 8,51 9,05 9,22 9,17 9,85 11,02 10,71 11,16
sd 3,85 5,03 5,75 5,20 5,00 5,41 6,06 4,95 4,97

min. 3,4 3,2 3,2 4,0 4,7 4,3 4,6 1,5 4,7
max. 17,4 23,8 34,6 29,6 32,0 36,0 39,0 30,0 33,0

Fałd skórno- 
-tłuszczowy 

ramienia [mm]

x 10,56 10,82 10,82 11,56 10,48 10,90 11,51 12,00 11,92
sd 3,31 3,86 3,92 4,52 3,86 4,36 4,17 3,81 4,10

min. 3,6 3,0 4,8 4,9 3,6 3,3 3,1 3,8 4,2
max. 19,4 24,0 20,6 28,0 24,0 23,6 24,8 26,0 26,0

Fałd skórno- 
-tłuszczowy 

brzucha [mm]

x 8,29 9,46 11,02 11,36 11,12 12,42 13,09 13,52 13,86
sd 4,52 5,47 5,54 5,57 5,23 5,94 5,68 4,79 5,15

min. 3,0 2,8 2,8 3,5 4,3 4,1 3,3 4,0 1,8
max. 26,0 24,8 26,0 30,6 25,6 29,0 32,0 24,5 28,0

Suma 3 fałdów 
skórno- 

-tłuszczowych 
[mm]

x 26,47 28,79 30,89 32,13 30,77 33,17 35,61 36,24 36,94
sd 10,79 13,30 13,91 14,18 13,01 14,44 14,60 11,83 12,48

min. 12,2 10,2 12,6 14,4 14 13,6 14,3 13,3 16

max. 62,8 66,8 74 88,2 80,5 80,6 88,8 79,4 79,6

Tabela 77. Wielkości wybranych cech masywności kośćca dla chłopców według wieku

Cecha
wiek
(lata) 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5

N 86 126 113 91 81 64 183 198 157

Szerokość 
nadgarstka 

[mm]

x 42,7 44,5 46,1 46,3 49,5 50,4 54,1 54,7 55,6
sd 2,8 3,0 3,2 3,3 5,8 4,0 3,8 3,7 3,4

min. 36 37 38 40 43 42 44 45 48
max. 49 53 56 56 91 60 69 67 69

Szerokość 
łokcia [mm]

x 51,6 54,7 56,1 56,8 60,0 61,2 66,3 67,3 68,7
sd 3,9 4,6 6,3 4,6 4,1 5,2 4,7 4,3 4,0

min. 43 45 49 49 48 50 52 55 59
max. 65 78 68 73 69 78 80 79 80

Szerokość 
kolana 
[mm]

x 76,0 79,9 82,5 83,6 86,8 89,3 94,1 94,6 94,3
sd 5,1 5,4 5,8 7,0 5,6 6,3 5,6 5,9 5,7

min. 66 61 72 72 61 67 80 79 80
max. 93 91 100 125 100 103 115 115 121

Suma 
nasad [mm]

x 170,3 179,1 184,7 186,7 196,3 200,9 214,5 216,7 218,7
sd 10,3 10,5 13,0 13,5 11,2 13,9 12,1 11,8 10,8

min. 151 151 122 162 153 173 186 187 192
max. 197 204 218 253 233 241 250 254 263
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Tabela 78. Wielkości wybranych cech masywności kośćca dla dziewcząt według wieku

Cecha

wiek
(lata) 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5

N 82 109 103 90 97 68 173 161 171

Szerokość 
nadgarstka 

[mm]

x 41,6 43,1 44,2 45,8 47,4 48,7 49,8 50,1 50,0

sd 2,4 3,1 3,5 2,7 5,8 3,3 2,9 2,6 2,6

min. 36 36 34 37 41 43 43 40 42

max. 48 51 54 52 96 58 58 56 58

Szerokość 
łokcia [mm]

x 49,8 52,5 53,6 55,9 56,9 58,0 60,2 59,6 60,2

sd 3,7 4,3 4,1 3,4 3,6 4,0 4,1 3,5 3,8

min. 40 42 43 49 50 47 52 49 41

max. 65 69 68 67 67 68 78 73 69

Szerokość 
kolana 
[mm]

x 73,0 76,2 77,6 81,0 82,1 83,4 85,8 86,6 86,8

sd 5,6 6,2 5,6 6,0 4,4 10,7 4,9 4,7 5,6

min. 62 56 65 60 72 70 75 72 73

max. 91 96 90 104 96 98 102 103 106

Suma 
nasad [mm]

x 164,5 171,8 175,5 182,7 186,3 190,0 195,7 196,4 196,9

sd 10,3 11,8 11,6 9,9 10,6 12,9 9,7 8,5 9,9

min. 139 145 142 160 167 132 174 173 163

max. 201 212 206 214 240 213 226 223 224

Tabela 79. Wskaźnik Manouvriera oraz długość posiedzeniowa kończyn dolnych dla chłopców według 
wieku

Cecha

wiek 
(lata) 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5

N 51 126 112 91 81 64 183 198 153

Wskaźnik 
Manouvriera

x 84,38 84,88 86,96 88,59 90,73 92,04 92,22 91,04 90,62

sd 4,33 4,30 4,06 4,60 4,40 3,92 4,02 4,54 4,28

min. 74,55 72,18 78,67 76,03 82,01 83,70 77,68 79,76 80,30

max. 94,23 95,07 99,20 98,52 99,49 99,62 99,77 99,77 99,35

Długość 
podsiedzenio-
wa kończyn 

dolnych [cm]

x 57,28 61,45 64,45 67,17 70,91 75,61 79,29 81,46 82,97

sd 3,48 3,77 3,79 4,09 3,80 4,94 4,88 4,85 4,49

min. 50,20 53,70 53,90 55,50 64,20 62,80 58,20 69,60 72,70

max. 67,00 71,80 74,60 79,30 78,00 88,20 91,00 95,00 95,50
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Tabela 80. Wskaźnik Manouvriera oraz długość posiedzeniowa kończyn dolnych dla dziewcząt według 
wieku

Cecha

wiek 
(lata) 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5

N 34 109 103 90 97 68 172 160 175

Wskaźnik 
Manouvriera

x 83,05 85,44 87,61 89,14 90,00 88,67 88,09 87,02 86,94

sd 4,06 5,01 5,19 4,39 5,12 4,99 4,34 5,12 4,65

min. 72,96 67,12 74,30 78,74 67,42 80,43 76,73 72,23 75,37

max. 90,17 99,67 99,85 99,86 98,65 98,71 97,65 98,74 98,75

Długość 
podsiedzeniowa 

kończyn 
dolnych [cm]

x 55,73 61,14 64,77 67,81 71,33 73,81 75,21 75,63 76,44

sd 3,15 4,00 4,81 4,05 4,36 4,36 3,84 4,35 4,12

min. 46,40 49,00 55,20 56,60 58,50 64,80 63,00 63,90 66,00

max. 62,40 70,00 79,40 80,00 81,90 87,10 90,50 91,40 89,80

Tabela 81. Szerokość barków i miednicy oraz szerokość i głębokość klatki piersiowej u chłopców według 
wieku

Cecha

wiek 
(lata) 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5

N 51 126 112 91 81 64 183 198 153

Cięciwa 
barkowa  

[mm]

x 274,98 288,03 299,01 307,53 320,47 333,72 356,22 372,40 384,66

sd 15,86 17,41 18,81 22,50 21,21 24,87 23,22 24,96 20,60

min. 245 235 216 260 214 268 300 303 325

max. 300 340 368 396 365 384 422 448 437

Cięciwa 
biodrowa  

[mm] 

x 199,47 211,44 221,68 225,53 235,26 243,95 260,04 270,42 279,02

sd 10,68 16,66 19,21 24,26 17,05 19,64 19,27 21,20 19,45

min. 180 180 190 195 207 205 206 216 228

max. 220 262 298 346 272 290 320 338 345

Cięciwa 
poprz. 
klatki 
piers. 
[mm] 

x 189,12 181,35 186,88 187,07 195,80 195,09 234,56 231,02 226,86

sd 8,75 30,23 34,77 34,92 33,41 39,58 31,43 37,03 44,46

min. 169 114 120 125 131 130 140 135 145

max. 206 250 293 284 255 268 315 310 314

Cięciwa 
strzał. 
klatki 
piers. 
[mm] 

x 136,04 160,61 169,66 170,08 174,33 184,19 178,19 197,64 216,72

sd 13,88 28,47 31,23 36,15 34,50 37,24 28,73 41,40 42,50

min. 111 115 124 120 123 126 130 138 145

max. 174 230 228 250 242 264 264 328 314
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Tabela 82. Szerokość barków i miednicy oraz szerokość i głębokość klatki piersiowej u dziewcząt według 
wieku

Cecha

wiek 
(lata) 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5

N 34 109 103 90 97 68 172 160 175

Cięciwa 
barkowa 

[mm] 

x 272,82 287,74 295,37 308,89 321,56 333,72 346,67 350,20 356,54

sd 14,40 20,01 20,29 14,72 21,27 24,44 19,32 18,83 20,85

min. 246 225 252 266 214 244 300 237 258

max. 306 357 395 352 371 384 405 394 466

Cięciwa 
biodrowa 

[mm] 

x 199,00 209,06 216,55 227,66 236,57 251,21 261,67 266,48 272,72

sd 14,53 17,52 16,85 16,57 15,56 23,94 19,98 18,86 20,65

min. 167 170 180 190 200 202 214 228 230

max. 241 255 257 284 280 330 314 359 420

Cięciwa 
poprz. 
klatki 
piers.  
[mm]

x 186,15 175,32 180,26 184,87 192,82 203,21 214,98 208,23 205,38

sd 10,00 30,30 30,62 36,71 32,35 37,11 36,04 38,18 39,81

min. 170 118 122 126 130 126 134 121 128

max. 209 235 240 270 260 274 295 296 286

Cięciwa 
strzał. 
klatki 
piers. 
[mm]

x 133,79 158,55 162,04 173,44 169,75 175,75 177,23 188,81 199,17

sd 12,61 30,38 32,08 29,30 34,17 33,87 34,09 37,84 40,42

min. 111 114 110 123 117 130 133 126 126

max. 165 228 242 232 258 255 277 279 306
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Tabela 83. Wielkości obwodów ciała chłopców według wieku

Cecha

wiek 
(lata) 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5

N 51 126 112 91 81 64 183 198 153

Obwód 
ramienia 

[mm]

x 187,18 202,48 211,71 212,64 222,18 225,78 240,55 248,35 254,67

sd 17,75 27,69 31,81 36,22 27,83 29,35 30,96 36,88 27,54

min. 150 160 160 165 175 175 170 175 195

max. 240 325 330 400 290 290 325 370 360

Obwód 
przedramienia 

[mm]

x 184,98 194,94 204,44 205,01 211,90 215,63 232,89 238,92 244,90

sd 12,55 18,15 21,30 23,25 18,41 22,64 21,23 23,28 18,47

min. 160 160 165 180 175 180 170 180 190

max. 210 260 280 320 255 295 290 310 325

Obwód uda 
[mm]

x 372,65 402,10 419,33 422,39 444,44 455,23 480,49 496,98 505,59

sd 35,60 49,20 65,03 57,52 47,92 48,09 53,33 64,62 47,93

min. 310 290 280 340 350 360 340 380 380

max. 445 590 610 710 575 560 635 710 660

Obwód 
podudzia 

[mm]

x 255,98 279,18 290,09 296,22 309,46 318,78 342,09 349,26 353,87

sd 19,08 28,76 31,72 41,89 28,26 32,71 33,00 37,40 30,56

min. 225 210 230 235 238 265 265 280 285

max. 300 375 390 500 370 425 450 475 480

Obwód klatki 
piersiowej 

[mm]

x 599,75 644,52 674,51 678,58 701,04 721,61 779,93 807,83 829,01

sd 30,83 56,97 69,80 86,10 59,10 66,00 72,98 88,94 72,61

min. 540 530 565 585 580 587 625 605 670

max. 695 840 1000 1120 885 875 1065 1080 1260

Obwód pasa 
[mm]

x 562,55 598,17 626,03 620,72 645,98 658,67 715,49 733,76 728,74

sd 38,45 71,15 86,80 101,14 80,19 87,90 92,53 109,72 82,22

min. 490 470 510 470 520 500 510 540 590

max. 670 840 975 1100 870 910 1045 1120 1140

Obwód bioder 
[mm]

x 658,14 712,72 740,94 743,94 781,75 805,86 859,51 892,94 907,55

sd 45,29 74,64 85,81 99,29 71,67 79,87 86,54 97,41 73,53

min. 540 560 570 610 630 665 660 690 735

max. 760 970 990 1260 960 980 1210 1220 1220

Obwód głowy 
[mm]

x 524,90 529,25 532,53 535,73 541,06 540,98 554,49 560,48 562,09

sd 18,12 15,50 17,39 17,49 14,42 15,23 16,19 18,09 16,39

min. 470 490 500 500 495 515 505 520 510

max. 570 580 630 580 575 580 610 630 610
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Tabela 84. Wielkości obwodów ciała dziewcząt według wieku

Cecha

wiek 
(lata) 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5

N 34 109 103 90 97 68 172 160 175

Obwód 
ramienia 

[mm]

x 187,44 199,57 208,37 217,39 220,64 234,28 236,48 237,22 244,42

sd 20,63 25,11 27,23 25,10 24,15 33,01 31,40 26,88 26,08

min. 160 160 160 175 160 155 130 130 185

max. 260 265 280 290 285 315 330 335 340

Obwód 
przedramienia 

[mm]

x 181,47 190,18 196,46 203,37 205,86 215,18 221,60 222,72 226,06

sd 14,44 16,90 17,87 15,78 17,32 22,20 17,48 16,07 15,33

min. 160 160 150 165 150 165 185 175 185

max. 220 230 250 245 260 270 270 285 275

Obwód uda 
[mm]

x 381,32 405,75 423,98 440,72 458,80 484,46 497,44 507,11 513,35

sd 46,60 50,48 48,25 46,07 47,77 67,96 56,39 52,38 51,41

min. 295 320 340 320 360 345 360 350 350

max. 530 540 590 580 660 660 670 660 670

Obwód 
podudzia 

[mm]

x 254,71 275,74 286,44 298,62 308,37 328,68 332,84 337,43 341,77

sd 20,37 26,64 28,27 28,75 33,82 37,93 30,99 26,63 30,66

min. 220 230 235 240 200 240 265 270 270

max. 320 340 370 382 410 440 430 430 445

Obwód klatki 
piersiowej 

[mm]

x 592,06 627,53 647,36 671,47 679,92 718,24 726,09 729,98 745,71

sd 38,31 55,94 58,27 56,92 53,04 69,47 69,09 56,36 64,30

min. 542 525 495 565 560 587 500 615 610

max. 690 810 842 860 870 902 965 1000 1040

Obwód pasa 
[mm]

x 544,71 579,12 596,32 614,78 627,27 648,16 665,81 670,95 674,03

sd 42,75 71,76 73,20 69,61 61,83 81,47 75,32 74,52 69,86

min. 495 470 470 505 530 520 540 530 540

max. 670 805 860 830 880 910 920 1000 970

Obwód bioder 
[mm]

x 656,47 704,21 732,28 760,72 793,18 845,88 881,79 901,00 914,14

sd 53,15 71,94 74,13 68,56 67,89 96,54 80,33 72,49 68,72

min. 550 520 550 600 660 640 690 700 760

max. 840 880 950 965 1050 1110 1150 1120 1205

Obwód głowy 
[mm]

x 515,74 524,05 526,39 529,66 536,52 542,63 547,99 549,31 551,15

sd 14,04 14,44 17,24 14,78 14,02 15,97 15,98 15,24 15,95

min. 490 495 490 495 500 500 505 515 505

max. 555 560 580 560 580 585 595 605 590
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Tabela 85. Skok w dal z miejsca [m] – chłopcy

wiek N x SD min. max. Q25 Me Q75

8,5 108 1,21 0,21 0,63 1,80 1,06 1,20 1,35

9,5 86 1,37 0,23 0,81 1,95 1,25 1,37 1,50

10,5 75 1,41 0,22 0,73 2,10 1,26 1,40 1,55

11,5 67 1,57 0,25 0,88 2,02 1,40 1,60 1,75

12,5 52 1,62 0,28 0,96 2,20 1,50 1,60 1,81

13,5 152 1,77 0,31 0,90 2,40 1,64 1,80 2,00

14,5 150 1,84 0,31 1,00 2,50 1,68 1,85 2,05

15,5 119 2,06 0,25 1,30 2,70 1,90 2,08 2,20

16,5 78 2,01 0,30 1,27 2,75 1,94 2,03 2,20

17,5 42 2,11 0,23 1,58 2,60 2,00 2,10 2,24

18,5 40 2,22 0,23 1,78 2,80 2,04 2,20 2,40

19,5 5 2,30 0,24 1,90 2,50 2,30 2,30 2,48

Tabela 86. Skok w dal z miejsca [m] – dziewczęta

wiek N x SD min. max. Q25 Me Q75

8,5 78 1,13 0,19 0,67 1,53 1,00 1,12 1,28

9,5 77 1,23 0,19 0,83 1,69 1,11 1,22 1,35

10,5 71 1,35 0,22 0,61 1,73 1,20 1,39 1,50

11,5 82 1,38 0,19 0,97 1,78 1,25 1,39 1,53

12,5 57 1,47 0,23 1,00 2,00 1,30 1,50 1,63

13,5 144 1,55 0,24 0,90 2,10 1,40 1,60 1,70

14,5 119 1,52 0,25 0,90 2,15 1,38 1,50 1,71

15,5 138 1,61 0,27 0,83 2,80 1,43 1,60 1,80

16,5 91 1,63 0,22 1,04 2,20 1,50 1,65 1,73

17,5 49 1,72 0,27 1,25 2,40 1,57 1,70 1,90

18,5 54 1,58 0,21 1,20 2,10 1,40 1,60 1,70

19,5 2 1,75 0,21 1,60 1,90 1,60 1,75 1,90
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Tabela 87. Bieg wahadłowy 10 × 5 m [s] – chłopcy

wiek N x SD min. max. Q25 Me Q75

8,5 108 21,08 6,84 7,42 35,95 20,40 23,17 25,23

9,5 86 23,13 2,40 19,09 32,91 21,26 22,51 24,58

10,5 75 21,98 2,01 18,49 29,24 20,52 21,52 23,18

11,5 67 21,04 1,37 18,76 24,71 19,87 20,79 21,74

12,5 53 21,06 2,25 17,54 31,74 19,73 20,72 21,88

13,5 154 20,20 2,03 16,47 26,71 18,60 19,94 21,40

14,5 151 20,17 2,09 15,91 28,50 18,70 19,89 21,30

15,5 117 19,46 1,74 15,89 26,96 18,30 19,30 20,50

16,5 78 19,80 1,92 16,85 26,10 18,40 19,49 20,45

17,5 42 19,24 1,37 16,18 22,15 18,19 19,21 20,10

18,5 40 19,18 1,18 17,54 22,49 18,29 19,03 19,75

19,5 5 17,76 1,10 16,69 19,53 17,09 17,50 17,97

Tabela 88. Bieg wahadłowy 10 × 5 m [s] – dziewczęta.

wiek N x SD min. max. Q25 Me Q75

8,5 78 24,00 6,48 8,66 32,66 21,95 24,28 26,63

9,5 77 24,21 2,21 19,88 35,30 22,95 24,17 25,33

10,5 71 23,38 2,28 19,82 29,81 21,74 22,87 25,02

11,5 82 23,06 3,03 19,06 44,06 21,43 22,55 23,87

12,5 57 22,53 3,20 19,29 37,64 20,84 21,78 23,02

13,5 144 22,16 2,25 16,72 28,32 20,69 21,57 23,70

14,5 119 21,48 1,97 17,15 27,90 20,09 21,30 22,50

15,5 139 21,55 2,36 15,89 29,77 20,00 21,25 22,80

16,5 91 21,96 1,94 17,90 27,71 20,70 21,70 22,94

17,5 49 21,47 1,72 17,70 26,09 20,31 21,12 22,38

18,5 54 22,47 2,08 19,28 27,31 20,78 22,13 23,25

19,5 2 21,55 0,37 21,28 21,81 21,28 21,55 21,81
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Tabela 89. Siła ręki prawej [kg] – chłopcy

wiek N x SD min. max. Q25 Me Q75

8,5 90 18,09 5,02 11,00 39,00 14,00 17,00 20,00

9,5 69 20,16 5,32 12,00 45,00 17,00 19,00 22,00

10,5 64 21,20 4,41 12,00 42,00 19,00 20,00 22,50

11,5 54 24,24 4,60 10,00 35,00 21,00 24,00 27,00

12,5 40 26,25 5,44 16,00 37,00 22,50 26,00 29,50

13,5 145 29,29 8,53 10,00 50,00 22,00 30,00 36,00

14,5 153 32,78 7,62 12,00 50,00 28,00 33,00 38,00

15,5 118 38,62 8,79 12,00 56,00 34,00 39,50 44,00

16,5 79 34,87 8,77 13,00 56,00 28,00 36,00 40,00

17,5 42 34,64 7,47 20,00 52,00 30,00 36,00 40,00

18,5 40 36,98 7,77 20,00 56,00 32,00 38,00 44,00

19,5 5 44,80 8,32 34,00 54,00 40,00 44,00 52,00

Tabela 90. Siła ręki prawej [kg] – dziewczęta

wiek N x SD min. max. Q25 Me Q75

8,5 62 16,84 6,80 9,00 42,00 14,00 15,00 17,00

9,5 65 17,40 5,65 10,00 42,00 14,00 16,00 19,00

10,5 55 21,38 6,39 14,00 46,00 18,00 20,00 23,00

11,5 68 23,49 6,83 12,00 46,00 19,00 22,50 26,00

12,5 51 25,22 5,40 16,00 46,00 22,00 24,00 28,00

13,5 138 24,29 7,23 10,00 42,00 19,00 24,00 30,00

14,5 119 23,97 7,58 1,00 40,00 18,00 23,00 31,00

15,5 141 29,09 8,15 12,00 53,00 25,00 30,00 34,00

16,5 91 22,02 6,66 13,00 44,00 18,00 20,00 26,00

17,5 49 20,43 5,32 12,00 40,00 18,00 19,00 22,00

18,5 54 20,54 4,08 16,00 39,00 18,00 19,00 22,00

19,5 2 22,50 3,54 20,00 25,00 20,00 22,50 25,00
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Tabela 91. Siła ręki lewej [kg] – chłopcy

wiek N x SD min. max. Q25 Me Q75

8,5 90 17,52 4,40 9,00 34,00 14,00 16,50 20,00

9,5 69 19,52 5,10 10,00 40,00 17,00 18,00 20,00

10,5 64 20,50 4,60 13,00 44,00 18,00 20,00 22,00

11,5 54 23,78 3,83 17,00 33,00 20,00 24,00 26,00

12,5 40 25,98 5,49 14,00 40,00 23,00 25,00 29,50

13,5 144 27,02 8,79 10,00 46,00 20,00 26,50 34,00

14,5 153 30,15 7,81 10,00 46,00 26,00 30,00 36,00

15,5 118 36,39 8,76 13,00 56,00 32,00 37,50 42,00

16,5 79 32,13 9,54 10,00 56,00 26,00 34,00 38,00

17,5 42 30,07 8,27 16,00 46,00 23,00 30,50 35,00

18,5 40 34,33 8,78 18,00 52,00 27,00 34,50 40,00

19,5 5 44,60 6,62 38,00 54,00 39,00 44,00 48,00

Tabela 92. Siła ręki lewej [kg] – dziewczęta

wiek N x SD min. max. Q25 Me Q75

8,5 62 16,48 5,51 9,00 37,00 14,00 15,00 17,00

9,5 65 17,49 5,46 10,00 39,00 14,00 17,00 19,00

10,5 55 20,93 5,81 12,00 41,00 18,00 20,00 22,00

11,5 68 22,53 5,66 12,00 41,00 19,50 22,00 24,00

12,5 51 23,92 4,55 15,00 40,00 20,00 24,00 26,00

13,5 137 22,55 7,09 10,00 46,00 18,00 22,00 28,00

14,5 118 22,17 7,84 9,00 38,00 14,00 22,00 30,00

15,5 141 26,82 7,82 10,00 47,00 22,00 28,00 32,00

16,5 91 19,67 7,63 10,00 56,00 14,00 18,00 24,00

17,5 49 18,04 6,02 11,00 40,00 14,00 16,00 20,00

18,5 54 17,50 4,39 12,00 30,00 14,00 17,00 20,00

19,5 2 16,50 4,95 13,00 20,00 13,00 16,50 20,00
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Tabela 93. Skłon tułowia w przód [cm] – chłopcy

wiek N x SD min. max. Q25 Me Q75

8,5 105 48,06 7,18 27,00 65,00 44,00 49,00 53,00

9,5 85 48,78 6,93 26,00 64,00 45,00 50,00 53,00

10,5 73 47,96 6,13 36,00 64,00 44,00 48,00 53,00

11,5 64 49,34 7,44 33,00 74,00 45,00 48,50 54,00

12,5 52 45,85 6,93 23,00 58,00 43,00 46,00 51,00

13,5 152 48,96 7,42 24,00 66,00 44,50 50,00 53,00

14,5 150 52,01 7,28 32,00 78,00 48,00 52,50 56,00

15,5 118 52,30 9,06 30,00 73,00 46,00 52,00 58,00

16,5 79 53,93 7,76 27,00 68,00 50,00 53,00 59,00

17,5 42 54,10 7,44 41,00 71,00 47,00 53,50 61,00

18,5 40 55,98 9,51 34,00 70,00 50,50 56,50 64,50

19,5 5 59,50 6,20 50,00 66,50 58,00 60,00 63,00

Tabela 94. Skłon tułowia w przód [cm] – dziewczęta

wiek N x SD min. max. Q25 Me Q75

8,5 78 49,66 6,08 37,00 63,00 45,00 50,00 54,00

9,5 75 52,73 7,08 37,00 70,00 48,00 52,00 57,00

10,5 73 51,97 8,17 27,00 76,00 48,00 52,00 57,00

11,5 82 51,62 7,44 34,00 69,00 47,00 52,00 57,00

12,5 58 53,01 9,93 24,00 76,00 48,00 54,00 59,00

13,5 144 56,27 8,02 36,00 74,00 51,75 56,25 63,00

14,5 118 56,27 9,04 17,00 74,00 53,00 57,00 62,00

15,5 139 57,57 7,13 38,00 74,00 53,00 58,00 63,00

16,5 91 56,86 6,92 33,00 73,00 52,00 57,00 62,00

17,5 49 57,59 6,95 37,00 75,00 53,00 59,00 62,00

18,5 54 58,33 6,24 40,00 76,00 54,00 58,00 61,00

19,5 2 57,00 2,83 55,00 59,00 55,00 57,00 59,00
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Tabela 95. Rzut piłką lekarską w tył nad głową [m] – chłopcy

wiek N x SD min. max. Q25 Me Q75

8,5 107 4,80 1,30 2,00 9,00 3,80 4,80 5,70

9,5 85 5,55 1,59 2,40 10,30 4,23 5,40 6,65

10,5 75 5,51 1,28 2,80 8,20 4,45 5,50 6,30

11,5 67 6,15 1,31 3,30 10,30 5,00 6,00 6,90

12,5 53 6,88 1,82 3,30 12,00 5,50 6,50 8,30

13,5 152 8,36 2,08 3,20 14,80 6,95 8,59 9,45

14,5 152 9,57 2,31 4,70 16,10 7,80 9,42 11,35

15,5 119 11,17 2,27 5,54 16,40 9,50 11,10 13,00

16,5 79 10,10 2,59 5,60 18,00 8,00 10,20 12,00

17,5 42 11,44 2,58 6,00 17,00 10,00 11,10 13,20

18,5 40 12,36 2,77 6,50 18,00 10,55 12,45 14,70

19,5 5 13,34 2,58 9,00 15,40 13,20 14,00 15,10

Tabela 96. Rzut piłką lekarską w tył nad głową [m] – dziewczęta

wiek N x SD min. max. Q25 Me Q75

8,5 78 4,12 0,97 1,70 6,10 3,40 4,07 5,00

9,5 76 4,63 1,32 2,12 7,80 3,69 4,65 5,60

10,5 72 4,74 1,13 2,00 8,40 3,92 4,50 5,48

11,5 82 5,23 1,14 2,90 8,80 4,30 5,15 6,06

12,5 57 6,32 1,32 2,70 9,97 5,60 6,10 7,00

13,5 144 6,79 1,39 3,20 10,30 5,86 6,65 7,90

14,5 119 6,95 1,24 3,96 11,00 6,10 6,80 7,86

15,5 136 7,23 1,52 4,00 12,60 6,25 7,06 8,20

16,5 91 6,70 1,68 4,20 15,00 5,72 6,40 7,40

17,5 49 7,09 2,15 4,00 15,00 6,00 6,50 8,00

18,5 54 6,40 1,51 3,40 9,30 5,20 6,30 7,50

19,5 2 6,00 1,27 5,10 6,90 5,10 6,00 6,90
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Tabela 97. Liczba siadów z leżenia [n] w czasie 30 sekund – chłopcy

wiek N x SD min. max. Q25 Me Q75

8,5 107 19,71 4,03 9,00 29,00 17,00 20,00 23,00

9,5 85 21,59 4,19 12,00 31,00 19,00 22,00 24,00

10,5 74 23,26 3,73 13,00 34,00 21,00 23,00 26,00

11,5 67 24,67 3,60 17,00 31,00 22,00 25,00 28,00

12,5 53 24,36 4,89 7,00 36,00 21,00 25,00 27,00

13,5 154 26,97 4,77 12,00 40,00 24,00 27,00 30,00

14,5 149 26,48 5,03 13,00 38,00 23,00 27,00 30,00

15,5 119 27,31 5,33 12,00 41,00 25,00 27,00 31,00

16,5 79 27,48 5,24 10,00 37,00 24,00 28,00 31,00

17,5 42 30,02 4,83 19,00 39,00 27,00 30,00 33,00

18,5 40 30,15 4,76 23,00 43,00 27,00 29,00 32,00

19,5 5 29,40 5,03 25,00 37,00 26,00 27,00 32,00

Tabela 98. Liczba siadów z leżenia [n] w czasie 30 sekund – dziewczęta

wiek N x SD min. max. Q25 Me Q75

8,5 77 18,83 4,52 5,00 29,00 16,00 19,00 22,00

9,5 76 19,46 4,02 8,00 29,00 17,00 20,00 22,00

10,5 71 21,11 4,81 9,00 36,00 18,00 21,00 24,00

11,5 82 21,71 4,13 12,00 32,00 19,00 22,00 25,00

12,5 57 21,42 3,77 12,00 30,00 19,00 22,00 25,00

13,5 142 23,83 4,92 5,00 38,00 21,00 24,00 27,00

14,5 119 24,31 4,40 15,00 35,00 21,00 24,00 27,00

15,5 138 23,12 4,27 10,00 37,00 20,00 23,00 26,00

16,5 91 25,21 3,71 17,00 34,00 22,00 25,00 28,00

17,5 49 26,67 4,26 18,00 35,00 24,00 27,00 30,00

18,5 54 24,87 3,82 19,00 34,00 22,00 24,00 28,00

19,5 2 27,50 0,71 27,00 28,00 27,00 27,50 28,00
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Motywem podjęcia badań było sprawdzenie, czy nadal istnieją tendencje do zwięk-
szania rozmiarów ciała, szczuplenia dzieci i młodzieży z Krakowa, dostrzeżone w nie-
których grupach wieku, pogarszanie się sprawności motorycznej oraz akceleracja 
dojrzewania. Przeprowadzone w 2010 r. szerokie interdyscyplinarne badania próby 
około 2000 dzieci i młodzieży miały również na celu wnikliwą analizę niektórych 
czynników, które mogły warunkować obserwowane zmiany sekularne.

Stwierdzono, że w analizowanym przedziale wiekowym – od 7,5 lat do  
15,5 lat: 

1. Od początku lat 70. XX wieku, nastąpiła wyraźna, statystycznie istotna ak-
celeracja dojrzewania dzieci, szczególnie dojrzewania płciowego, u chłop-
ców o 14 miesięcy, a u dziewcząt o 12 miesięcy. Wiek menarche obniżył się  
o 5 miesięcy.

2. Zwiększyły się rozmiary ciała badanych osób. Wysokość ciała, w analizowa-
nym okresie ontogenezy, w kolejnych dekadach była coraz większa; w latach 
1971–2010 dzieci były wyższe o około 2 cm we wczesnym wieku szkolnym, 
zaś o około 4 cm w końcowym wieku gimnazjalnym. Trend jest wyraźniejszy 
w przypadku płci męskiej. Zaznacza się zróżnicowanie nasilenia przemian 
międzypokoleniowych na dekadę w wydzielonych okresach, które jest większe 
między latami 1983–2000, a mniejsze we wcześniejszych (1971–1983) oraz 
późniejszych (2000–2010) latach. 

3. Szczyt pokwitaniowego skoku wysokości ciała w pierwszych trzech seriach 
badań występował przeciętnie między 12. a 13. rokiem życia, natomiast u obec-
nie zbadanych chłopców zaznaczył się o rok wcześniej, między 11. a 12. r.ż., 
a u dziewcząt przypada między 10. a 11. r.ż., tj. także o rok wcześniej niż u ró-
wieśniczek badanych we wcześniejszych dekadach.

4.  Badani w 2010 r. są nie tylko wyżsi, lecz również ciężsi i tężsi od swoich rów-
nolatków z ubiegłych dekad. Mają tęższy kościec i bardziej dorosłe proporcje 
długościowe ciała, sugerujące większy stan zaawansowania w procesach roz-
woju. Są sprawniejsi w zakresie badanych właściwości motorycznych.

Streszczenie
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5. Obraz zmian międzypokoleniowych tempa wymiany uzębienia nie jest jednolity. 
Między latami 1952 a 1983 nastąpiło wyraźne opóźnienie ząbkowania stałego. 
W kolejnych dekadach (1983-2010) czas wyrzynania się zębów w jednych ka-
tegoriach uległ nieznacznemu przyspieszeniu, a w innych opóźnieniu. W ciągu 
ostatnich 60 lat u obu płci obniżeniu uległ nieznacznie (średnio o około 2–3 
miesiące) wiek wyrzynania się zębów zlokalizowanych w części przedniej obu 
szczęk, tj. zębów siecznych; zęby położone głębiej w jamie ustnej, szczególnie 
przedtrzonowe i pierwsze trzonowe u płci żeńskiej, wyrzynają się nieco później 
(średnio o około 4 miesiące).

6. Taki przebieg zmian międzypokoleniowych spowodował u obu płci zmiany w se-
kwencji wyrzynania się poszczególnych kategorii zębów głównie w żuchwie, 
a więc w tej części uzębienia, które wyrzyna się najwcześniej. W grupie badanej 
w 1952 r. obserwujemy typ ząbkowania molarowego, natomiast w 1983 r. ząb 
M1 wyrzyna się jednocześnie z I1, a w 2010 r. stwierdzamy już typ incisiwalny 
ząbkowania. 

7. Wyższe wykształcenie rodziców oraz wyższy poziom materialny rodziny, jak 
okazało się był związany z mniejszą ilością problemów szkolnych, lepszym 
obrazem siebie i większą motywacją do nauki, ale też z nasiloną kontrolą nad 
odżywianiem się potomstwa. 

8. Rozpowszechnienie problemów behawioralnych i emocjonalnych w badanej 
populacji zbliżone jest do ich poziomu obserwowanego w podobnych popula-
cjach w innych zachodnich  formacjach kulturowych.

9. Wydaje się, iż w badanym okresie czynnik socjoekonomiczny określany statusem 
materialnym czy wykształceniem rodziców nie może być w sposób izolowany, 
główną przyczyną sprawczą akceleracji rozwoju.  

10. Analizy pokazały, iż dzieci wzrastające w warunkach nasilonego stresu psycho-
socjalnego (samotne rodzicielstwo, rozwody) dojrzewają wcześniej. Biorąc pod 
uwagę obserwowaną od lat wyraźnie zwiększającą się liczbę rodzin o zaburzonej 
strukturze należy uznać za możliwy wpływ tego czynnika na kształtowanie się 
akceleracji rozwoju dzieci na poziomie ogółu. 

W świetle przedstawionych analiz i przemyśleń wyłania się jeden ważny ogólny 
wniosek:

Szybsze tempo rozwoju, wcześniejsze dojrzewanie nie muszą świadczyć 
o zdrowiu i mogą wskazywać na problemy środowiskowe naszego siedliska, 
w tym środowiska rodzinnego.


