
REZULTATI ANKETE 
 
1. Kako pogosto zajtrkuješ?  
Število anketiranih: 45 
 

 Število odgovorov (odstotki) 

vedno 22 (49 %) 

včasih 19 (42 %) 

nikoli 4     (6 %) 

SKUPAJ 45 (100 %) 

 

2. Kaj najpogosteje ješ za zajtrk? Na vprašanje so odgovarjali anketiranci, ki vedno zajtrkujejo. 
Število anketirancev, ki so pri prvem vprašanju izbrali odgovor a: 22 
 

 Število odgovorov 

mleko, kosmiči 12  (55 %) 

med, maslo, kruh 3   (14 %) 

čokoladni namaz, kruh 3   (14 %) 

drugo 4   (18 %) 

SKUPAJ 22 (100 %) 

 
Anketiranci so pod drugo zapisali: kakav, kruh, čaj, maslo 
 

3. Zakaj ne zajtrkuješ? Na vprašanje so odgovarjali anketiranci, ki včasih ali pa ne zajtrkujejo. 
Število anketirancev, ki so pri prvem vprašanju izbrali odgovor b ali c: 23 
 

 Število odgovorov 

nisem lačen 9      (39 %) 

nisem navajen jesti zjutraj 8      (35 %) 

prepozno vstanem 4      (17 %) 

ker mi nihče ne pripravi zajtrka 2      (9 %) 

drugo 0       (0 %) 

SKUPAJ 23    (100 %) 

 
Anketiranci so pod drugo zapisali: / 
 

4. Ali bi zajtrkoval, če bi zajtrk pripravili v šoli?  
Število anketiranih: 45 
 

 Število odgovorov 

da 17                 (38%) 

ne 4                   (9%) 

mogoče 24                 (53%) 

SKUPAJ 45                 (100 %) 

 
 
 
 



5. Kako pogosto ješ med?  
Število anketiranih: 45 
 

 Število odgovorov 

dnevno 1       (2 %) 

skoraj vsak dan 4       (9 %) 

3–4-krat tedensko 6     (13 %) 

1–3-krat tedensko 9     (20 %) 

redko ali nikoli 25   (56 %) 

SKUPAJ 45    (100 %) 

 
6. Ali imaš rad med? Izberi en odgovor. Izberi en odgovor. 
Število anketiranih: 45 
 

 Število odgovorov 

da 36   (80 %) 

ne 9     (20 %) 

SKUPAJ 45 

 

7. Katera je tvoja najljubša vrsta medu? Izberi en odgovor. 
Število anketiranih: 45 
 

 Število odgovorov 

kostanjev 10  (22 %) 

cvetlični 30  (67 %) 

lipov 2     (4 %) 

drugo 3     (7 %) 

SKUPAJ 45   (100 %) 

 
Anketiranci so pod drugo zapisali: ne maram medu. 
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