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Połowa Polek chce zrzucić parę kilo
PAP - dodane 1 godzinę i 15 minut temu

Jesteś zadowolony ze swojej sylwetki? Okazuje się, że 50% Polek i 23%
Polaków nie jest i chce schudnąć - wynika z sondażu Biura Badania
Opinii i Rynku Estymator. Duże grupa ankietowanych próbowała już
obniżyć swoją wagę za pomocą różnych diet: robiło to 46% kobiet i 15%
mężczyzn.
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Przeciętna dorosła Polka waży 65 kg, a przeciętny Polak - 80 kg. Najmniej
ważą osoby z podstawowym wykształceniem (średnio 70 kg). Polak z tytułem (12:42)
magistra waży 71 kg, z maturą - 72 kg. Najcięższy jest Polak po zawodówce waży średnio 76 kg.

Okazuje się, że waga zależy nie tylko od wykształcenia. Tyjemy przede
wszystkim wraz z wiekiem: przed 30. rokiem życia mamy 67 kg, 72 kg
ważymy w przedziale wieku 31-40 lat, 74 kg - w wieku 41-50 lat i 75 kg - w
wieku 51-60.
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Najciężsi są mieszkańcy dużych miast powyżej 200 tys. mieszkańców średnio ważą 76 kg. Mieszkańcy mniejszych miast i osoby, mieszkające na
wsi, ważą o cztery kg mniej.
Z badań Estymatora wynika też, że kobiety - mimo że ważą mniej niż
mężczyźni - są bardziej niezadowolone ze swojej wagi. Przeciętna Polka
chciałaby schudnąć pięć kg, podczas gdy przeciętny Polak tylko dwa kg. Co
ciekawe, chęć schudnięcia jest wśród kobiet niezależna od ich wieku.
Zarówno w wieku do 30 lat, gdy ważą średnio 58 kg, chcą schudnąć pięć kg,
jak i w wieku późniejszym, gdy ich waga rośnie (64 kg w wieku 31 - 40 lat, 66
kg w wieku 41-50 lat, 70 kg w wieku 51-60 lat) - też chcą schudnąć średnio o
pięć kg.
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Inne podejście do odchudzania mają mężczyźni. Według sondażu, panowie w
wieku do 30 lat w ogóle nie chcą chudnąć. Chęć utraty wagi pojawia się wraz
z wiekiem i również z wiekiem rośnie. Polak w wieku 31-40 lat chce schudnąć
dwa kg, w wieku 41-50 - trzy kg, w wieku 51-60 - już cztery kg. Najstarsi
Polacy (powyżej 60 lat) chcą schudnąć trzy kg.
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Jeśli za kryterium odpowiedniej wagi uznać wskaźnik BMI, który równy jest
wadze wyrażonej w kilogramach podzielonej przez kwadrat wzrostu
wyrażonego w metrach, to okazuje się, że 32% Polaków ma nadwagę (BMI
od 25 do 30), a 11% cechuje otyłość (BMI powyżej 30).

Przegląd

Ponad połowa (55%) Polaków ma wskaźnik BMI w granicach od 19 do 25 wagę w granicach normy, jedynie 5% ma niedowagę (BMI poniżej 19). Dla
przeciętnego Polaka wskaźnik BMI wynosi 26, a dla przeciętnej Polki 24.
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Sondaż przeprowadziła we wrześniu 2006 roku firma Estymator na
ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 800 osób w wieku od 18 do 80 lat.
(zel)

Konkurs z nagrodami! Chcecie pobawić się w
dziennikarzy?! Bardzo proszę... Ruszamy z nowym
konkursem, w którym możecie wykorzystać swoje
spostrzegawcze oko i sprawne pióro. Nagrody czekają!

Galeria
»

Na nowy komentarz z
cyklu Fakt Autentyczny

http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?kat=1342&wid=8546670&rfbawp=116057... 2006-10-11

