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Definicje zdrowia i pojęcie zdrowia subiektywnego 
 
1. Bulska, Joanna : Wychowanie zdrowotne // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 
7, V-Ż / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 7 t. Franciszek Adamski et al.]. - 
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak", cop. 2008. – S. 499-503 
Sygn. 245616 Bibliogr. PBW 
Sygn. 245619 Czytelnia PBW 
 
2. Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych. T. 3, S-Ż / red. nauk. Teresa Widomska-
Czekajska, Jolanta Górajek-Jóźwik ; [aut. Krystyna Bernat et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, 2010. - S. X, 841-1189 s, XXIV s. tabl. : il. ; 25 cm. 
Zawiera m.in.: s. 1131: zdrowie, 1132-1133: zdrowie, zbiór definicji. 
Sygn. 248642 Czytelnia PBW 
 
3. Lamczyk, Dorota : Pojęcie zdrowia i zachowań zdrowotnych / Dorota Lamczyk // „Lider”. - 
2013, nr 8, s. 50-53 
Pojęcie zdrowia. Czynniki wpływające na styl życia - główny determinant zdrowia. Charakter terminu 
oraz kryteria zachowań zdrowotnych. Działania prozdrowotne. 
Czytelnia PBW 
 
4. Promocja zdrowia : dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i 
położnictwo. T. 1, Teoretyczne podstawy promocji zdrowia / red. nauk. Anna Andruszkiewicz, 
Mariola Banaszkiewicz. - Lublin : „Czelej”, 2008. - 276 s. ; 24 cm. – (Seria Podręczników dla 
Studentów Studiów Pielęgniarskich ; 24) 
Zawiera m.in.: s.11-12: zdrowie jako wartość. 
Sygn. 245437 Czytelnia PBW 
Sygn. 247568, 247569 Wypożyczalnia PBW 
 
5. Promocja zdrowia : wprowadzenie do zagadnień krzewienia zdrowia / pod red. Jerzego 
B[ohdana] Karskiego, Zofii Słońskiej, Bohdana W[ładysława] Wasilewskiego. - Wyd.2. - 
Warszawa : „Sanmedia”, 1994. - 472 s. : mapy, rys., wykr. ; 20 cm. - Bibliogr. przy pracach. 
Zawiera m.in.: s. 15-20: Rozwój pojęcia „zdrowie”, podstawowe pojęcia zdrowia publicznego. 
Sygn. 218182 Czytelnia PBW 
 
6. Sheridan, Charles L. : Psychologia zdrowia : wyzwanie dla biomedycznego modelu 
zdrowia / Charles L. Sheridan,Sally A. Radmacher ; przekł. z ang. Anna Dodziuk [et al.] 
Radmacher, Sally A. [współaut.]. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie 
Towarzystwo Psychologiczne, 1998. - 529, [3] s.: rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s.477-512 
Zawiera m.in.: definiowanie zdrowia i terminów pokrewnych. 
Sygn. 232712 Czytelnia PBW 
Sygn. 234011, 234012 Wypożyczalnia PBW 
 
7. Subiektywne koncepcje zdrowia : wybrane uwarunkowania / oprac. redakcja // „Przegląd 
Psychologiczny”. - 1992, nr 3, s.351-363, bibliogr., sum. 
Omówienie wyników badań. 
Czytelnia PBW 
 



8. Syrek, Ewa : Zdrowie // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / [red. 
prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 7 t. Franciszek Adamski et al.]. - Warszawa : 
Wydawnictwo Akademickie „Żak", cop. 2008. – S. 873-880 
Terminologia, koncepcje, modele, wskaźniki, uwarunkowania zdrowia. 
Sygn. 245616 Bibliogr. PBW 
Sygn. 245619 Czytelnia PBW 
 
9. Woynarowska, Barbara : Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara 
Woynarowska [oraz Alicja Długołęcka et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 
2007. - 604 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 560-584 oraz przy rozdz. Indeksy 
Zawiera m.in.: definiowanie zdrowia profesjonalne i potoczne. 
Sygn. 243063 Czytelnia PBW 
 
10. Zachowania zdrowotne i samoocena zdrowia : raport z serii badań wykonanych w 
1998 r. / oprac. Barbara Woynarowska, Joanna Mazur. - Warszawa : [Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego], 1999. - 52 s. : tab. ; 25 cm. – (Zdrowie Młodzieży Szkolnej w 
Polsce). - Bibliogr. s. 45 
Zawiera m.in.: samoocena zdrowia i obraz własnego ciała (zdrowie subiektywne, s. 29) 
Sygn. 230979 Czytelnia PBW 
 
11. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. 3 / red. nauk. Jan Gawęcki, Wojciech 
Roszkowski ; [aut. Jerzy Bertrandt et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 
- 405, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. Indeks 
Zawiera m.in.: określenie zdrowia, kryteria zdrowia, ocena zdrowia populacji, uwarunkowania zdrowia. 
Sygn. 246148Czytelnia PBW 
 
Czynniki warunkujące zdrowie 
 
12. Aktywność ruchowa osób w różnym wieku o zróżnicowanym poziomie rozwoju 
fizycznego i sprawności motorycznej / red. Robert Dutkiewicz, Rafał Pawłowski ; [Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach]. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego, 2012. - 246, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 241-246 
Zawiera m.in.: rola rodziny w wychowaniu do rekreacji fizycznej, rola szkoły w wychowaniu do 
rekreacji fizycznej młodzieży w szkole średniej, współzależność świadomości na temat kultury 
fizycznej i potrzeb ruchu dzieci i ich rodziców/opiekunów, formy rekreacji ruchowej wśród młodzieży 
szkoły ponadgimnazjalnej, model rodziny a jej aktywność fizyczna, wpływ uwarunkowań społecznych 
na aktywność fizyczną oraz sposoby spędzania czasu wolnego młodzież wiejskiej.  
Sygn. 251974 Czytelnia 
 
13. Bulas, Aleksandra : Wychowanie fizyczne i sport jako czynniki determinujące zdrowie 
w edukacji zdrowotnej / Aleksandra Bulas // „Lider”. - 2000, nr 1, s. 11-15 
Rozkład materiału z przedmiotu - Zachowanie zdrowia - dla klasy IV, V, VI. 
Czytelnia PBW 
Dostęp online   
http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=113&f=artykul_113.doc   
 
14. Cendrowski, Zbigniew : Dekalog zdrowego stylu życia / Zbigniew Cendrowski // 
„Lider”. - 2005, nr 7-8, s. 3-7 
Koncepcja „Dekalogu” zrodziła się i była systematycznie uzupełniana podczas serii kilkudziesięciu 
spotkań poświęconych idei promocji zdrowia, jakie odbyły się na terenie Polski. Dekalog został 
nagrodzony Drugą Nagrodą na I Międzynarodowym Kongresie Filozofii Uniwersalistycznej, który odbył 
się w Warszawie w dniach 15-20 maja 1993 roku. 
Czytelnia PBW 
 



15. Cichosz, Adam : Biegać każdy może / Adam Cichosz // „Wychowanie Fizyczne i 
Zdrowotne”. - 2013, nr 9, s. 4-8 
Bieganie jako forma aktywności fizycznej dostępna dla wszystkich ludzi. Autor w artykule odpowiada 
na pytania: jak i gdzie biegać, kiedy najlepiej i w czym. Styl życia a zdrowie. 
Czytelnia PBW 
 
16. Cichosz, Adam : Zdrowie - o czym należy pamiętać / Adam Cichosz // „Wychowanie 
Fizyczne i Zdrowotne”. - 2012, nr 8, s. 10-16 
Strategia zdrowia - tradycja i współczesność. Rozpoznawanie stanów zdrowotnych. Komponenty 
zdrowia. Aktywne życie - strukturalne postrzeganie zdrowia. Promocja zdrowia. 
Czytelnia PBW 
 
17. Cichosz, Adam : Regularne ćwiczenia fizyczne - zdrowie, jakość i styl życia / Adam 
Cichosz // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2013, nr 6 s. 4-7 
Wpływ regularnych ćwiczeń fizycznych na kondycję zdrowotną człowieka. 
Czytelnia PBW 
 

18. Czarniecka, Renata : Czy umiesz zadbać odpowiednio o swoje zdrowie fizyczne? : 
jeżeli nie, zrób to jak najszybciej! / Renata Czarniecka // „Meritum”. - 2012, nr 3, s. 35-41 
Najważniejsze czynniki wpływające na zdrowie fizyczne. Higiena osobista. Skutki siedzącego trybu 
życia, nadwagi oraz niedowagi. Piramida Zdrowego Żywienia. 
Czytelnia PBW 
 
19. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / pod redakcją 
naukową Mieczysława Plopy. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-
Ekonomicznej, 2005. – 588 s. - Bibliogr. po rozdziałach 
Zawiera m.in. zdrowy styl życia - badania. 
Sygn. 239063 (316) Czytelnia  
 
20. Franusz, Georgina : Dzieci wiejskie - styl życia a nadwaga i otyłość / Georgina 
Franusz // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2013, nr 1, s.14-19 
Wyniki badań, których celem była ocena stylu życia dzieci wiejskich na przykładzie uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Murowie i na tym tle określenie częstotliwości występowania nadwagi i 
otyłości. 
Czytelnia PBW 
 
21. Golińska, Lucyna : Mądry Polak przed szkodą, czyli trochę o zdrowiu / Lucyna 
Golińska // „Świat Problemów”. - 1999, nr 3, s. 4-8 
Czynniki warunkujące zdrowie człowieka. 
Czytelnia PBW 
 
22. Górska, Małgorzata : Kulturowe i religijne aspekty zdrowia / Małgorzata Górska // 
„Meritum”. - 2012, nr 3, s. 87-92 
Filozofia zdrowia w różnych kulturach. Specyficzne reguły dotyczące odżywiania w różnych kulturach. 
Normy przestrzegania higieny osobistej. Wpływ czynników kulturowych na zdrowie somatyczne i 
psychiczne. 
Czytelnia PBW 
 
23. Heszen-Niejodek, Irena : Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - 
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2007. - 371, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 
336-359. Indeksy 
Sygn. 243261 Czytelnia 
Sygn. 243262, 243263, 243498, 243499 Wypożyczalnia 
 



24. Hildt-Ciupińska, Katarzyna : Zdrowie w hierarchii wartości młodzieży / Katarzyna 
Hildt-Ciupińska // „Remedium”. - 2006, nr 2, s. 22-23 
Miejsce zdrowia w hierarchii wartości młodzieży, czynniki determinujące wartościowanie zdrowia. 
Wyniki badań. 
Czytelnia PBW 
 
25. Korpak, Filip  : Aktywność fizyczna - uczniów klas drugich I LO w Białej Podlaskiej / 
Filip Korpak, Józef Bergier // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2011, nr 1, s. 20-25  
Wyniki badań (2010 r.), których celem było określenie zróżnicowania poziomu deklarowanej 
aktywności fizycznej uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  
Czytelnia PBW 
 
26. Jednorał, Gabriela : Ocena rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży z regionu 
ekologicznie zagrożonego w aspekcie wybranych czynników społeczno-ekonomicznych / 
Gabriela Jednorał, Zofia Ignasiak // „Wychowanie Fizyczne i Sport”. - 2012, z. 2, s. [85]-93 
Analiza i ocena poziomu rozwoju morfofunkcjonalnego młodzieży z Legnicy oraz ocena zależności 
między czynnikami społeczno-ekonomicznymi rodzin, a rozwojem ich potomstwa. Ankieta dotycząca 
rozwoju fizycznego dzieci szkolnych. 
Czytelnia PBW 
 
27. Kozera, Marta : Aktywność i sprawność fizyczna młodzieży licealnej LO nr 2 w 
Jaworznie / Marta Kozera, Ryszard Żarów // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2012, nr 
2, s. 15-20 
Wyniki badań, których celem była ocena pozaszkolnej aktywności fizycznej młodzieży licealnej na 
przykładzie uczniów LO nr 2 w Jaworznie. Zbadano także związek między deklarowanym czasem 
przeznaczonym na aktywność fizyczną, a samooceną stanu zdrowia, sprawności fizycznej i 
zadowolenia z życia. 
Czytelnia PBW 
 
28. Kozieł, Dorota : Rodzina w zdrowiu i chorobie / Dorota Kozieł, Edyta Naszydłowska, 
Kazimiera Zdziebło // „Małżeństwo i Rodzina”. - 2003, nr 2, s. [35]-38 
Czynniki wpływające na zdrowie i dobre samopoczucie członków rodziny. Opis zmian jakie zachodzą 
w rodzinie na skutek choroby jej członka. 
Czytelnia PBW 
 
29. Kożuchowski, Leszek : Stan środowiska przyrodniczego a zdrowie społeczeństwa. 
Cz.1-2 / Leszek Kożuchowski // „Wychowanie na Co Dzień”. - 2003, nr 7/8, s. 10-16, nr 9, s. 
26-29 
Omówiono szkody zdrowotne uwarunkowane zanieczyszczeniem środowiska w świetle „Programu 
działań na rzecz ochrony środowiska dla Europy Środkowej i Wschodniej". Opisano psychospołeczne 
czynniki wpływające na stan zdrowia. 
Czytelnia PBW 
 
30. Litwiejko, Alicja : Podstawy zdrowia publicznego w aspekcie prawno-społecznym / 
Alicja Litwiejko. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo 
Oświatowe, 2010. - 97 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 95-[98] 
Sygn. 247834 Czytelnia PBW 
 
31. Lizis, Paweł : Sprawność i zachowania prozdrowotne - chłopców z klas o profilu 
sportowym i ogólnokształcącym / Pawł Lizis // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2011, 
nr 11, s. 24-27 
Porównanie sprawności fizycznej i zachowań prozdrowotnych u chłopców z klasy o profilu sportowymi 
i ogólnokształcącym - na podstawie badań przeprowadzonych w LO w Wiśle we wrześniu 2010 r. na 
grupie 16 uczniów.  
Czytelnia PBW 
 



32. Mazur, Joanna : Czynniki chroniące młodzież przed niekorzystnym wpływem 
środowiska / Joanna Mazur // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2007, nr 6, s. 33-38 
33. Zachowania zdrowotne a osiągnięcia w nauce młodzieży szkolnej. Badania. 
Czytelnia PBW 
 
34. Ochała, Urszula : „Ocena stanu wiedzy młodzieży szkolnej w zakresie żywienia oraz 
zdrowego trybu życia” / Urszula Ochała, Emil Ochała. – „Lider”.- 2005, nr 3, s. 26-27 
Badaniami objęto uczniów klas drugich LO i ZSZ. 
Czytelnia PBW 
 
35. Ostrowska, Antonina : Styl życia a zdrowie : z zagadnień promocji zdrowia / Antonina 
Ostrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 1999. - 220, [2] s. 
; 21 cm. - Bibliogr. s. 199-217 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 
 
36. Promocja zdrowia / red. Jerzy B. Karski. -  Wyd. 3 nowe. - Warszawa : Wydawnictwo 
IGNIS, 1999. - 521 s. ; 25 cm 
Zawiera m.in.: kondycja fizyczna, żywność i żywienie, ochrona środowiska a zdrowie. 
Sygn. 231497 Czytelnia PBW 
 
37. Promocja zdrowia : wprowadzenie do zagadnień krzewienia zdrowia / pod red. 
Jerzego B[ohdana] Karskiego, Zofii Słońskiej, Bohdana W[ładysława] Wasilewskiego. - 
Wyd.2. - Warszawa : „Sanmedia", 1994. - 472 s. : mapy, rys., wykr. ; 20 cm. - Bibliogr. przy 
pracach. 
Zawiera m.in.: czynniki szkodliwe dla zdrowia: zagrożenia związane z pracą, niska aktywność 
ruchowa, podstawowe błędy żywieniowe, czynniki społeczne. 
Sygn. 218182 Czytelnia PBW 
 
38. Rochowicz, Feliks : Wydolność fizyczna - świadomą wartością zdrowia / Feliks 
Rochowicz // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2008, nr 6, s. 12-17 
Czynniki kształtujące wydolność fizyczną, analiza wyników badań wydolności fizycznej młodzieży.  
Czytelnia PBW 
 
39. Różański, Paweł : Współczesne problemy zdrowotne młodzieży / Paweł Różański, 
Jolanta Lamirowska // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2004, [nr] 6/7, s. 4-7 
Czynniki zagrażające zdrowiu człowieka. Najczęściej występujące zaburzenia zdrowotne 
współczesnej młodzieży na podstawie badań w losowo wybranej szkole średniej. 
Czytelnia PBW 
 
40. Sheridan, Charles L. : Psychologia zdrowia : wyzwanie dla biomedycznego modelu 
zdrowia / Charles L. Sheridan,Sally A. Radmacher ; przekł. z ang. Anna Dodziuk [et al.] 
Radmacher, Sally A. [współaut.]. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie 
Towarzystwo Psychologiczne, 1998. - 529,[3] s.: rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s.477-512 
Zawiera m.in.: stres a zdrowie, czynniki związane ze stylem życia (żywienie, ćwiczenia fizyczne).  
Sygn. 232712 Czytelnia PBW 
Sygn. 234011, 234012 Wypożyczalnia PBW 
 
41. Skibińska, Krystyna : Wybrane czynniki stymulujące aktywność ruchową młodzieży / 
Krystyna Skibińska // „Lider”. - 2003, nr 12, s. 16 
Dostęp online 
http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=879&f=artykul_879.doc   
Czytelnia PBW 
 



42. Szymański, Antoni : Wolne rodniki tlenowe - zagrożenia zdrowotne i profilaktyka 
żywieniowa / Antoni Szymański // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2009, nr 8, s. 21-23 
Omówienie czynników wpływających na zachowanie zdrowia. 
Czytelnia PBW 
 
43. Taylor, Shelley E. : Zdrowie jest w nas i wokół nas / Shelley E. Taylor ; tł. Przemysław 
Bąbel // „Charaktery”. - 2009, nr 7, s. 50-51 
Czynniki psychologiczne mające wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. 
Czytelnia PBW 
 
44. Tylka, Jan : Współczesny człowiek a zdrowie / Jan Tylka // „Meritum”. - 2012, nr 3, s. 
2-5 
Wpływ stylu życia na zły stan zdrowia: niewłaściwa dieta, palenie tytoniu, niska aktywność fizyczna, 
stres oraz takie przejawy zachowań jak: wrogość, agresja, pośpiech. 
Czytelnia PBW 
 
45. Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów / pod red. Bożeny 
Zawadzkiej. - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2010. - 373 s. : il. ; 24 cm. – (Prace 
Wszechnicy Świętokrzyskiej = Works of Holy Cross University), 1234-7604 ; nr 133). - 
Bibliogr. przy pracach  
Sygn. 247042 Czytelnia 
Sygn. 247043 Wypożyczalnia 

46. Woynarowska, Barbara : Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki. - Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 604 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 560-584 oraz przy 
rozdz. Indeksy 
Spis treści. I. EDUKACJA ZDROWOTNA - PODSTAWY TEORETYCZNE I METODYCZNE. 1. 
Zdrowie. 2. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie. 3. Z dziejów edukacji zdrowotnej w 
Polsce. 4. Koncepcje i podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej. 5. Edukacja zdrowotna a terapia i 
profilaktyka chorób oraz promocja zdrowia. 6. Metodyka edukacji zdrowotnej. 7. Współpraca z mass 
mediami w edukacji zdrowotnej. 8. Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach. II. WYBRANE 
ZAGADNIENIA EDUKACJI ZDROWOTNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM. 1. Dbałość 
o ciało. 2. Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna. 3. Bezpieczeństwo - zapobieganie urazom. 4. 
Seksualność - wybrane zagadnienia. 5. Zdrowie psychospołeczne - wybrane zagadnienia. 6. 
Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych. 7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród 
uczniów. ANEKS. Propozycje ćwiczeń i zabaw (ćwiczenia rozgrzewająco-integrujące, energetyzujące, 
relaksacyjne, koncentracji).  
Sygn. 243063 Czytelnia PBW 
 
47. Wrześniewski, Kazimierz : Styl życia a zdrowie : wzór zachowania A / Kazimierz 
Wrześniewski ; [Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Psychologicznych]. - Warszawa : 
Instytut Psychologii PAN, 1993. - 119 s. : err. ; 21 cm. – (Monografie Psychologiczne, 0077-
0515 ; t. 68). - Bibliogr. s. 109-117 
Sygn.214334 Czytelnia PBW 
 
48. Wychowanie w rodzinie współczesnej w świetle zagrożeń i wsparcia społecznego : 
materiały z III Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego / redakcja naukowa Henryk Cudak. - 
Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP, 1999. - 417, [2] s. : tab., wykr. ; 21 
cm. - Bibliogr. po rozdziałach 
Sygn. 233770 (316) Czytelnia PBW 
 



49. Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia / red. nauk. Nina Ogińska-Bulik. - 
Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010. - 191 s. : il. ; 21 cm. - 
Bibliogr. przy pracach. 
Zawiera m.in.: zachowania zdrowotne rodziców i ich dorastających dzieci, temperament a zażywanie 
narkotyków przez młodzież licealną. 
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50. Zachowania zdrowotne i samoocena zdrowia : raport z serii badań wykonanych w 
1998 r. / oprac. Barbara Woynarowska, Joanna Mazur. - Warszawa : [Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego], 1999. - 52 s. : tab. ; 25 cm. – (Zdrowie Młodzieży Szkolnej w 
Polsce). - Bibliogr. s. 45 
Zawiera m.in.: informacja o badaniach zdrowia (w Polsce i na świecie), aktywność fizyczna i niektóre 
zajęcia w czasie wolnym, sposób żywienia, higiena jamy ustnej, zachowanie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, palenie tytoniu, picie alkoholu, samoocena zdrowia i obraz własnego ciała, ocena ogólna 
zdrowia i sprawności fizycznej, ocena własnego wyglądu, budowy i masy ciała, zdrowie i 
przystosowanie psychospołeczne. 
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Zawiera m.in.: pojęcie i rodzaje zachowań zdrowotnych, styl życia a zdrowie, społeczno-kulturowe 
uwarunkowania aktywności zdrowotnej, podmiotowe i rodzinne uwarunkowania zachowań 
zdrowotnych młodzieży w świetle badań własnych, program kształtowania zachowań zdrowotnych u 
młodzieży. 
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52. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. 3 / red. nauk. Jan Gawęcki, Wojciech 
Roszkowski ; [aut. Jerzy Bertrandt et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 
- 405, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. Indeks 
Zawiera m.in.: Zdrowie i jego uwarunkowania. Żywność i żywienie a zdrowie. Przyczyny zaburzeń 
zdrowia o podłożu żywieniowym na świecie. Rola żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce 
otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych. 
Sygn. 246148 Czytelnia PBW 
 
Aktywność ruchowa i jej wpływ na zdrowie 
 
53. Aktywność ruchowa osób starszych = Physical activity of elderly people / pod. red. 
Andrzeja Jopkiewicza ; Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana 
Kochanowskiego ; Radom : współpr. Instytut Technologii Eksploatacji, 1996. - 131 s. : rys., 
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Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe. - Kielce : Kieleckie 
Towarzystwo Naukowe, 2007. - 291, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. Indeks 
Zawiera m.in.: znaczenie aktywności ruchowej w rozwoju fizycznym człowieka. 
Sygn. 244438 Czytelnia PBW 
 
55. Chodorowska, Ilona : Aktywność ruchowa - wpływ na zdrowie i rozwój dzieci i 
młodzieży / Ilona Chodorowska // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2008, nr 2, s. 49-50 
Czytelnia PBW 
 



56. Cygan, Agata : Wpływ aktywności ruchowej na zdrowie i rozwój dzieci i młodzieży / Agata 
Cygan // „Buski Kwartalnik Edukacyjny”. - 2013, nr 41, s. 12-13 
Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i rozwój człowieka. Czynniki powodujące choroby 
cywilizacyjne.  
Czytelnia PBW. 
 
57. Czajka, Kamila : Model rodziny a aktywność fizyczna młodzieży szkół średnich z 
Głuchołaz / Kamila Czajka // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2006, [nr] 1, s. 17-21 
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58. Czaplicki, Zdzisław : Aktywność ruchowa - atrybutem kultury zdrowotnej człowieka / 
Zdzisław Czaplicki // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2008, nr 4, s. 25-31 
Aktywny styl życia jako podstawowy warunek zdrowia i środek do twórczego życia. 
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59. Drabik, Józef : Profilaktyka zdrowia - aktywność fizyczna czy aktywność ruchowa / 
Józef Drabik // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2011, nr 5, s. 4-8 
Definicja aktywności fizycznej. Profilaktyczne znaczenie aktywności fizycznej. 
Czytelnia PBW 

60. Gawroński, Błażej : Sport jako ważny element profilaktyki dzieci i młodzieży / Błażej 
Gawroński // „Świat Problemów”. - 2007, nr 6, s. 7-11 
Aktywność fizyczna jako element profilaktyki uzależnień. 
Czytelnia PBW 
 
61. Głąb, Dorota : Aktywność dla serca : zalecenia ekspertów - jak zwalczać brak ruchu / 
Dorota Głąb // „Lider”. - 2002, nr 7/8, s. 8-9 
Czytelnia PBW 
 
62. Janiszewska, R. : Próba określenia związku między aktywnością fizyczną a stanem 
zdrowia uczniów / R. Janiszewska // „Opieka, Wychowanie, Terapia”. - 1993, nr 2, s. 22-23. - 
Bibliogr. 
Wpływ częstotliwości zajęć sportowo-rekreacyjnych i poziomu wkładanego w nie wysiłku na ogólną 
kondycję fizyczną młodego człowieka (na podstawie badań). 
Czytelnia PBW 

63. Kłodecka-Różalska, J. : Aktywność fizyczna a redukowanie agresji u dzieci w okresie 
dorastania / J. Kłodecka-Różalska // „Opieka, Wychowanie, Terapia”. - 1990, nr 1-2, s. 24-
28. - Bibliogr.     
Czytelnia PBW 
 
64. Kornaś, Marzena : Formy rekreacji ruchowej wśród młodzieży szkoły 
ponadgimnazjalnej // W : Aktywność ruchowa osób w różnym wieku o zróżnicowanym 
poziomie rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej / red. Robert Dutkiewicz, Rafał 
Pawłowski ; [Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach]. - Kielce : Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego, 2012. - 246, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 241-246 
Sygn. 251974 Czytelnia PBW 
 
65. Korpak, Filip : Aktywność fizyczna - uczniów klas drugich I LO w Białej Podlaskiej / 
Filip Korpak, Józef Bergier // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2011, nr 1, s. 20-25 
Wyniki badań (2010 r.), których celem było określenie zróżnicowania poziomu deklarowanej 
aktywności fizycznej uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  
Czytelnia PBW 
 



66. Kosiba, Grażyna : Rekreacja rodzinna - przygotowanie do całożyciowej aktywności 
ruchowej / Grażyna Kosiba, Marzena Kukla // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2011, nr 
7, s. 4-8 
Rola rodziców w zachęcaniu i motywowaniu do dobrowolnej aktywności ruchowej dzieci i młodzieży. 
Zalety rodzinnej aktywności ruchowej. 
Czytelnia PBW 
 
67. Kozera, Marta : Aktywność i sprawność fizyczna - młodzieży licealnej LO nr 2 w 
Jaworznie / Marta Kozera, Ryszard Żarów // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2012, nr 
2, s. 15-20 
Wyniki badań, których celem była ocena pozaszkolnej aktywności fizycznej młodzieży licealnej na 
przykładzie uczniów LO nr 2 w Jaworznie. Zbadano także związek między deklarowanym czasem 
przeznaczonym na aktywność fizyczną a samooceną stanu zdrowia, sprawności fizycznej i 
zadowolenia z życia. 
Czytelnia PBW 
 
68. Muszkieta, Radosław : Styl życia i aktywność fizyczna dzieci i młodzieży / Radosław 
Muszkieta // „Kultura Fizyczna”. - 1999, nr 9/10, s. 9-11. - Bibliogr. 
Czytelnia PBW 
 
69. Nowakowska, Magdalena : Aktywność na zdrowie / Magdalena Nowakowska // 
„Psychologia w Szkole”. - 2013, nr 3, s. 71-75 
Czytelnia PBW 
 
70. Piętowski, Jarosław : Aktywność ruchowa - alternatywą dla cyfrowego pokolenia / 
Jarosław Piętowski, Wojciech Siewaszewicz // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2014, 
nr 2, s. 33-34 
Refleksje na temat znaczenia aktywnego uprawiania sportu dla zdrowia fizycznego i psychicznego 
dzieci i młodzieży. 
Czytelnia PBW 
 
71. Promocja zdrowia / red. Jerzy B. Karski. -  Wyd. 3 nowe. - Warszawa : Wydawnictwo 
IGNIS, 1999. - 521 s. ; 25 cm 
Zawiera m.in.: kondycja fizyczna (zdrowy styl życia, harmonia z otaczającym środowiskiem, ruch na 
świeżym powietrzu, aktywność ruchowa, pozytywne wskaźniki zdrowia. 
Sygn. 231497 Czytelnia PBW 
 
72. Skibińska, Krystyna : Aktywność ruchowa młodzieży licealnej / Krystyna Skibińska // 
„Kultura Fizyczna”. - 2002, nr 1/2, s. 23-24 
Sport, rekreacja, turystyka, aktywność ruchowa to potrzeby nie przyciągające młodzieży. 
Czytelnia PBW 
 
73. Serwińska, Zofia : Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży i jej wpływ na zdrowie / 
Zofia Serwińska // „Lider (czasopismo elektroniczne)”. - 2013, nr 11 (275), s. 21-36 
Zdrowie i aktywność ruchowa jako podstawowe pojęcia. Rozwój fizyczny dzieci. Formy aktywności 
ruchowej. Wpływ aktywności ruchowej na zdrowie. Konsekwencje braku aktywności ruchowej. 
Przegląd badań na temat aktywności ruchowej dzieci i młodzieży. 
Czytelnia PBW 
 
74. Stępniak, Katarzyna : Ruch i zdrowe żywienie w szkole (projekt HEPS) / Katarzyna 
Stępniak // „Meritum”. - 2012, nr 3, s. 60-66 
Żywienie i aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. Rola szkoły w zapobieganiu nadwadze i otyłości 
wśród dzieci i młodzieży. Międzynarodowy projekt HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in 
Schools czyli Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna w szkołach). 
Czytelnia PBW 
 



75. Supranowicz, Piotr : Samoocena stanu zdrowia młodzieży a sprawność i aktywność 
fizyczna / Piotr Supranowicz [i in.] // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2002, [nr] 12, s. 
18-20 
Czytelnia PBW 
 
76. Weir, Kirsten : Terapia FIT / Kirsten Weir ; tł. Paulina Pająk // „Charaktery”. - 2013, nr 
8, s. 46-[51] 
Wpływ ruchu na zdrowie psychiczne. Efekty aktywności fizycznej w wymiarze terapeutycznym. Rola 
ćwiczeń dla pacjentów depresyjnych chorych na cukrzycę. Trening fizyczny a leczenie stanów 
lękowych. 
Czytelnia PBW 
 
77. Winczewski, Piotr : Zabawy ruchowe - z motywem profilaktyki zdrowotnej / Piotr 
Winczewski // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2013, nr 7, s. 38-[42] 
Propozycje zabaw ruchowych w pracy z młodszymi uczniami szkoły podstawowej na lekcjach 
wychowania fizycznego (i nie tylko), z zastosowaniem elementów ochrony zdrowia. 
Czytelnia PBW 
 
78. Zalewska, Małgorzata : Ocena stylu życia oraz sprawności psychofizycznej uczniów 
szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Zalewska // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 
2006, [nr] 8/9, dod. (7)-(16) 
Analiza wyników badań przeprowadzonych w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości. Kryteria badawcze: 
aktywność pozalekcyjna, znajomość zasad racjonalnego żywienia, uzależnienia [i in.]. 
Czytelnia PBW 

 
79. Zdebski, Janusz : Ruchome zdrowie / Janusz Zdebski // „Charaktery”. - 2004, nr 7, s. 
17-18 
Rekreacyjna aktywność sportowa jako forma ochrony przed negatywnym wpływem cywilizacji na 
ludzką psychikę. Walory aktywnego wypoczynku. 
Czytelnia PBW 
 
80. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. 3 / red. nauk. Jan Gawęcki, Wojciech 
Roszkowski ; [aut. Jerzy Bertrandt et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 
- 405, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. Indeks 
Zawiera m.in.: rola żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce otyłości i przewlekłych chorób 
niezakaźnych. 
Sygn. 246148 Czytelnia PBW 


