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Streszczenie 
Wprowadzenie. ocena twarzy w 3 płaszczyznach przestrzennych (makroestetyka) pozwala zaobserwować: asymet
rię, zbyt dużą lub zbyt małą wysokość twarzy, niedorozwój lub nadmierny rozwój żuchwy. analiza cech uśmiechu 
(miniestetyka) obejmuje zarówno statyczny, jak i dynamiczny stosunek tkanek miękkich do uzębienia. analiza 
zębów (mikroestetyka) zawiera ocenę: proporcji koron zębów, kształtu i zarysu brzegu dziąsłowego, linii stycznych 
i przestrzeni międzyzębowych, obecności czarnych trójkątnych szpar w przestrzeniach przydziąsłowych i koloru 
zębów.
Cel pracy. ocena wybranych cech morfologicznych twarzy i uśmiechu w grupie studentów stomatologii 
Uniwersytetu Medycznego w lublinie.
Materiał i metody. przeprowadzono badanie kliniczne oraz wykonano i poddano analizie zdjęcia cyfrowe profilu 
i w projekcji en face w grupie 56 studentów w wieku 22–24 lat. oceniono: profil i kształt twarzy, szerokość ust, peł
ność warg, kształt obszaru uśmiechu, ułożenie kącików ust w uśmiechu, zgodność linii pośrodkowej ze środkiem 
łuku Kupidyna, „złotą proporcję”, obecność punktów stycznych zębów oraz barwę zębów. 
Wyniki. Stwierdzono statystycznie istotną zależność kształtu twarzy, zgodności uzębienia z zasadą „złotej propor
cji” i koloru zębów od płci osób badanych. Stwierdzono także statystycznie istotną zależność zgodności uzębienia 
z zasadą „złotej proporcji” od kształtu twarzy oraz zależność kształtu obszaru uśmiechu od objętości wargi górnej. 
W badanej grupie najczęściej obserwowano prosty profil i owalny kształt twarzy, optymalnie szerokie usta, średnią 
objętość warg, prosty kształt obszaru uśmiechu, zgodną linię pośrodkową z połową łuku Kupidyna, obecne punkty 
styczne zębów i zęby w kolorze a2. najczęściej obserwowanymi różnymi dla płci cechami uśmiechu były ułożenie 
kącików ust w uśmiechu i zgodność uzębienia z zasadą „złotej proporcji”.
Wnioski. W badanej grupie studentów występowała duża różnorodność cech morfologicznych twarzy i uśmiechu 
(Dent. Med. Probl. 2012, 49, 4, 556–566).

Słowa kluczowe: makroestetyka, miniestetyka, mikroestetyka, złota proporcja.

Abstract
Background. assessment of the face in three spatial dimensions (macroaesthetics) allows identifying an asym
metry, too large or too small height of the face, an underdevelopment or excessive growth of the mandible. an 
analysis of the smile (miniaesthetics) includes both static and dynamic ratio of soft tissue to the teeth. analysis of 
the teeth (microaesthetics) allows to assess: the proportion of tooth crowns, the shape and outline of the gingival 
margin, tangent lines and interdental spaces, the presence of black triangles in areas of gingival crevices and color 
of teeth.
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piękno twarzy opiera się na uniwersalnych 
prawach estetyki, takich jak symetria i propor
cje twarzy. Symetria jest jedyną z cech kojarzo
nych z pięknem, niezależnie od kultury i miejsca 
na świecie [1]. W starożytnej grecji szukano zależ
ności między pięknem a regułami matematyki. pi
tagoras i platon w oparciu o przekonanie, że pięk
no jest wartością wymierną, którą można wyliczyć 
korzystając z wzoru matematycznego, sformu
łowali zasadę „złotej proporcji” (ryc. 1) [2]. Kon
cepcja opisana przez lombardiego [3] i levina [4] 
udowadniała, że proporcje są niezmienne, nieza
leżnie od metody obliczania (linearna, geomet
ryczna, arytmetyczna). To, czy twarz jest uznawa
na za piękną zależy od czynników kulturowych 
i etnicznych, ale w każdej kulturze nieproporcjo

nalna twarz może stać się problemem psychospo
łecznym. ocena estetyki twarzy jest zatem ważną 
częścią badania klinicznego. 

Systemowe badanie wyglądu twarzy i zębów 
składa się z 3 etapów. ocena twarzy w 3 płaszczyz
nach przestrzennych (makroestetyka) pozwala za
obserwować asymetrię, zbyt dużą lub zbyt małą 
wysokość twarzy, niedorozwój lub nadmierny roz
wój żuchwy. Uśmiech (miniestetyka) obejmuje za
równo statyczny, jak i dynamiczny stosunek tka
nek miękkich do uzębienia. W wyglądzie uśmie
chu ocenie są poddawane: nadmierna ekspozycja 
dziąseł, zbyt małe ukazywanie górnych sieka
czy, nieprawidłowa wysokość brzegu dziąsłowego 
i obecność czarnych korytarzy [5]. Uśmiech decy
duje o atrakcyjności twarzy w większym stopniu 

Objectives. The aim of this study was to evaluate selected morphological face and smile features in the group of 
dental students of the Medical University in lublin.
Material and Methods. a clinical study and performed and analyzed digital photos profile and en face projection 
of 56 students in the group aged 22–24 years. rated: the profile and shape of the face, the width of the mouth, lip 
fullness, shape of the smile, the corners of the mouth positioning smile, compliance midline with the center of the 
arc of cupid, the “golden ratio”, the presence of contact points of the teeth and the color of your teeth.
Results. There was a statistically significant correlation between the shape of your face, teeth conformity with the 
principle of the “golden ratio” and the color of teeth by gender of the respondents. There was a statistically signifi
cant correlation between teeth compliance with the “golden ratio” of the shape of the face, and the dependence of 
the shape of a smile on the volume of the area of the upper lip. Most easily observed profile and ovalshaped face, 
wide mouth optimally, the average volume of the lips, simple shape of the smile, in line with half of the median 
line of the arch of cupid, the current points of contact of teeth and toothcolored a2 in the study group. The most 
frequently observed for both sexes, different features smile in the group were laying in the corners of the mouth 
teeth smile and compliance with the principle of the “golden ratio”.
Conclusions. There was a large variety of morphological features face and smile in the study group (Dent. Med. 
Probl. 2012, 49, 4, 556–566).

Key words: macroaesthetics, miniaesthetics, microaesthetics, golden ratio.

Ryc. 1. Złota proporcja 
(dzięki uprzejmości 
i za zgodą elsevier). 
ahmad i.: The Heath, 
function and aesthetic 
triad. protocols for 
predictable aesthetic 
Dental restorations. 
Wiley Books 2008, 
21–54

Fig. 1. golden ratio 
(courtesy of and with 
permission from 
elsevier). ahmad i.: The 
health, function and 
aesthetic triad. protocols 
for predictable aesthetic 
Dental restorations. 
Wiley Books 2008, 
21–54
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niż proporcje tkanek miękkich w pozycji spoczyn
kowej. Za piękne uznaje się usta większe i pełniej
sze, istnieje więc tendencja do zwiększania peł
ności warg [6–8]. analiza zębów (mikroestetyka) 
zawiera: ocenę proporcji wysokości do szeroko
ści koron zębów, ocenę kształtu i zarysu brzegu 
dziąsłowego, linii stycznych, przestrzeni między
zębowych, obecności czarnych trójkątnych szpar 
w przestrzeniach przydziąsłowych, ocenę kolo
ru zębów oraz stosunku szerokości koron zębów 
zwanego „złotą proporcją”, która jest powszechnie 
stosowana w stomatologii [5]. 

celem pracy była ocena wybranych cech mor
fologicznych twarzy i uśmiechu u studentów sto
matologii Uniwersytetu Medycznego w lublinie.

Materiał i metody 
przeprowadzono badanie kliniczne oraz wy

konano i poddano analizie zdjęcia cyfrowe pro
filu i w projekcji en face (w pozycji spoczynkowej 
i w uśmiechu pozowanym) w grupie 56 studentów 
stomatologii Uniwersytetu Medycznego w lublinie 
w wieku 22–24 lat. na zdjęciach bocznych twarzy 
po naniesieniu punktów glabella (G), labrale supe-
rior (Ls), pogonion (Pg) i wykreśleniu linii referen
cyjnych oceniono profil według Schwarza (ryc. 2). 
analizę kształtu twarzy przeprowadzono na zdję

ciach w projekcji en face z użyciem wykonanych 
szablonów własnych i zakwalifikowano do jednego 
z kształtów twarzy: owalnego, kwadratowotrójkąt
nego, trójkątnego lub kwadratowego (ryc. 3). Sze
rokość ust oceniono po wykreśleniu na zdjęciach 
twarzy wykonanych w projekcji en face w pozycji 
spoczynkowej linii pomocniczych równoległych do 
pośrodkowej linii twarzy i przebiegających piono
wo przez źrenice oka patrzącego na wprost. Za sze
rokie uznawano usta, których kąciki znajdowały się 
na zewnątrz od linii pomocniczych, za optymalne 
szerokie usta – na przecięciu linii pomocniczych, 
a za wąskie uznawano usta leżące przyśrodkowo do 
linii pomocniczych. Do analizy objętości warg wy
znaczono w linii pośrodkowej po 2 punkty: a, B na 
wardze górnej i c, D na wardze dolnej na zdjęciach 
twarzy wykonanych w projekcji en face w pozycji 
spoczynkowej. Za pomocą cyrkla dwuostrzowego 
zmierzono długość odcinków aB i cD, która sta
nowiła podstawę do zakwalifikowania warg jako: 
cienkie (aB ≤ 0,5 mm; cD ≤ 0,5 mm), przeciętne/ 
/średnie (0,5 mm ≤ aB ≤ 0,9 mm; 0,5 mm ≤ cD ≤  
≤ 0,9 mm) i pełne (aB > 1 mm; cD > 1 mm) (ryc. 4). 
Kształt obszaru uśmiechu oceniono na zdjęciach 
twarzy wykonanych w projekcji en face w uśmie
chu pozowanym z użyciem szablonów o kształcie: 
prostym, zagiętym, eliptycznym, łukowatym, pro
stokątnym i odwróconym (ryc. 5). Ułożenie kątów 
ust w uśmiechu oceniono w odniesieniu do linii 

Ryc. 3. Szablony kształtów twarzy

Fig. 3. Templates face shapes

Ryc. 2. profile twarzy (prosty, wklęsły 
i wypukły) (dzięki uprzejmości i za zgodą 
Wydawnictwa lekarskiego pZWl Warszawa 
oraz B. rucińskiejgrygiel). Bielawska 
Victorini H., DoniecZawidzka i., Karłowska i., 
rucińskagrygiel B., Wędrychowska Szulc B., 
Ziemba Z.: Zarys współczesnej ortodoncji. 
pZWl, Warszawa 2009, 101–209

Fig. 2. Facial profiles (straight, concave and 
convex) (courtesy of and with the approval of 
The Medical publishing pZWl Warsaw and 
B. rucińskagrygiel) BielawskaVictorini H., 
DoniecZawidzka i., Karłowska i., rucińska 
grygiel B., WędrychowskaSzulc B., Ziemba Z.: 
an outline of modern orthodontics. pZWl, 
Warsaw 2009, 101–209
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 stycznej i równoległej do najniższego punktu czer
wieni wargi górnej w uśmiechu i odcinka łączącego 
kąciki ust w uśmiechu. 

W badaniu klinicznym oceniono zgodność li
nii pośrodkowej ze środkiem łuku Kupidyna. Za 
normę uznawano przesunięcie równoległe bocz
ne ≤ 2 mm od szczytu brodawki przysiecznej [9]. 
Wykorzystując zasadę „złotej proporcji”, zbadano 
względną proporcję szerokości 6 przednich zębów 
szczęki. oceniono obecność diastem o szeroko
ści ≥ 1 mm i punktów stycznych zębów siecznych 
szczęki (ryc. 1). określono barwę siekaczy przy
środkowych szczęki w połowie szerokości i wyso
kości koron zębów z użyciem kolornika Vita. 

obliczenia statystyczne wykonano z wykorzy
staniem programu Statistica firmy Stat Soft. ana
lizę statystyczną przeprowadzono za pomocą testu 
niezależności c2 pearsona oraz testu c2 największej 
wiarygodności (nW). Uzyskane wyniki podda
no analizie statystycznej wykonanej na poziomie 
istotności α = 0,05.

Wyniki
na podstawie przeprowadzonych badań zaob

serwowano prosty profil twarzy u 50 osób (24 męż
czyzn, 26 kobiet) oraz wypukły profil u 6 (2 męż
czyzn, 4 kobiet). Żadna z osób nie miała wklęsłego 
profilu twarzy. nie stwierdzono statystycznie istot
nej zależności profilu twarzy od płci (tab. 1). owalny 
kształt twarzy miało 30 osób (20 mężczyzn, 10 ko
biet), kwadratowy odnotowano u 14 responden
tów (6 mężczyzn, 8 kobiet). Kwadratowotrójkątny 
kształt twarzy miało 9 kobiet, a trójkątny tylko 3 ko
biety. Żaden z mężczyzn nie miał kwadratowotrój
kątnego i trójkątnego kształtu twarzy. Stwierdzono 
statystycznie istotną zależność kształtu twarzy od 
płci (tab. 2, ryc. 6). optymalnie szerokie usta mia
ły 34 osoby (17 mężczyzn, 17 kobiet). Wąskie usta 
zaobserwowano u 15 osób (6 mężczyzn, 9 kobiet), 
a szerokie u 7 (3 mężczyzn, 4 kobiet). nie stwierdzo
no statystycznie istotnej zależności szerokości ust 
od płci (tab. 3). Średnią objętość wargi górnej odno
towano u 26 osób (11 mężczyzn, 15 kobiet). cien
ką objętość wargi górnej stwierdzono u 22 osób 
(11 mężczyzn, 11 kobiet), a pełną objętość wargi gór
nej u 8 (4 mężczyzn, 4 kobiet). Średnią objętość war
gi dolnej miały 33 osoby (15 mężczyzn, 18 kobiet). 
cienką objętość wargi dolnej miało 7 osób (4 męż
czyzn, 3 kobiety), a pełną objętość wargi dolnej 16 
(7 mężczyzn, 9 kobiet). nie stwierdzono statystycz
nie istotnej zależności objętości wargi górnej/wargi 
dolnej od płci (tab. 4, tab. 5). prosty kształt obsza
ru uśmiechu miały 33 osoby (13 mężczyzn, 20 ko
biet), prostokątny 9 (6 mężczyzn, 3 kobiety), zagięty 
5 (4 mężczyzn, 1 kobieta), eliptyczny 4 (2 mężczyzn, 
2 kobiety), a łukowaty kształt obszaru uśmiechu 
5 (1 mężczyzna, 4 kobiety) (tab. 6). nie stwierdzono 
statystycznie istotnej zależności kształtu obszaru 
uśmiechu od płci. prosty kształt obszaru uśmiechu 
miało 17 osób ze średnią, 12 z cienką i 4 z pełną ob

Ryc. 4. objętość wargi górnej a–B, objętość wargi dol
nej c–D

Fig. 4. The volume of the upper lip a–B, the volume of 
the lower lip c–D

Ryc. 5. Kształty obszarów uśmiechu (dzięki 
uprzejmości i za zgodą elsevier). nicholas c.D.: Smile 
design. cosmetic Dentistry 2011, 6, 9–18

Fig. 5. Shapes areas of and smile (courtesy with per
mission from elsevier). nicholas c.D.: Smile design. 
cosmetic Dentistry 2011, 6, 9–18

Tabela 1. liczebności ze względu na profil twarzy 
z uwzględnieniem płci osób badanych

Table 1. numbers because of the facial profile by gender 
of the respondents

płeć
(gender)

profil twarzy
(Facial profile)

prosty
(straight)

wypukły  
(convex)

razem
(total)

K (F) 26 4 30

M (M) 24 2 26

razem
(Total)

50 6 56

Test c2 pearsona = 0,4633 p = 0,49

c2 nW = 0,4737 p = 0,49
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jętością wargi górnej. prostokątny kształt obszaru 
uśmiechu miało 5 osób z cienką i 2 z pełną objęto
ścią wargi górnej. Zagięty kształt obszaru uśmiechu 

zauważono u 2 respondentów ze średnią i 1 osoby 
z cienką objętością wargi górnej. Łukowaty kształt 
obszaru uśmiechu miały 2 osoby z cienką i 1 ze śred
nią objętością wargi górnej. Stwierdzono statystycz
nie istotną zależność kształtu obszaru uśmiechu od 
objętości wargi górnej (tab. 7, ryc. 7). proste kąci
ki ust w uśmiechu miało 16 mężczyzn i 12 kobiet. 
Skierowane ku górze kąciki ust w uśmiechu mia
ło 10 mężczyzn i 18 kobiet. nie stwierdzono staty
stycznie istotnych zależności ułożenia kącików ust 
w uśmiechu od płci (tab. 8). Zgodność linii pośrod
kowej zębów z połową łuku Kupidyna występowa
ła u 19 mężczyzn i 26 kobiet (tab. 9). nie stwierdzo
no statystycznie istotnej zależności zgodności li
nii pośrodkowej z połową łuku Kupidyna z płcią. 
Zgodność z zasadą „złotej proporcji” występowała 
u 20 kobiet i 2 mężczyzn. Brak zgodności z zasadą 
„złotej proporcji” zaobserwowano u 24 mężczyzn 
i 10 kobiet. Stwierdzono statystycznie istotną zależ
ność zgodności uzębienia z zasadą „złotej proporcji” 

Ryc. 6. Zależność płci od kształtu 
twarzy

Fig. 6. relationship between gender 
and face shape

Tabela 2. liczebności ze względu na kształt twarzy z uwzględnieniem płci osób badanych

Table 2. Due to the size of the face shape with respect to gender of the subjects

płeć
(gender)

Kształt twarzy 
(Face shape)

owalny  
(oval)

kwadratowy 
(squere)

trójkątny  
(triangular)

kwadratowotrójkątny  
(squeretriangular)

razem
(total)

K (F) 10  8 3 9 30

M (M) 20  6 0 0 26

razem
(Total)

30 14 3 9 56

Test c2 pearsona = 15,4120 p = 0,0015

c2 nW = 20,0343 p = 0,0002

Tabela 3. liczebności ze względu na szerokość ust 
z uwzględnieniem płci osób badanych

Table 3. Due to the size of the width of the lips and gen
der of the subjects

płeć 
(gender)

Szerokość ust
(Mouth width)

szerokie 
(wide)

optymalne  
(optimum)

wąskie 
(narrow)

razem
(total)

K (F) 4 17  9 30

M (M) 3 17  6 26

razem
(Total)

7 34 15 56

Test c2 pearsona = 0,4595 p = 0,79

c2 nW = 0,4615 p = 0,79



analiza wybranych cech morfologicznych twarzy i uśmiechu w grupie studentów 561

od płci (tab. 10, ryc. 8). Uzębienie zgodne z zasadą 
„złotej proporcji” zaobserwowano u 8 osób o kwa
dratowotrójkątnym kształcie twarzy, 6 o owalnym 
kształcie twarzy, 6 o kwadratowym kształcie twa
rzy i 2 osób o trójkątnym kształcie twarzy. Uzębie
nie niezgodne z zasadą „złotej proporcji” występo
wało u 24 respondentów o owalnym kształcie twa

rzy, 8 o kwadratowym kształcie twarzy, u 1 osoby 
o trójkątnym kształcie twarzy i u 1 osoby o kwa
dratowotrójkątnym kształcie twarzy. Stwierdzono 
statystycznie istotną zależność zgodności uzębie
nia z zasadą „złotej proporcji” od kształtu twarzy 
(tab. 11, ryc. 9). obecność punktów stycznych zę
bów siecznych szczęki odnotowano u 20 mężczyzn 
i 27 kobiet, brak punków stycznych występował na
tomiast u 6 mężczyzn i 3 kobiet (tab. 12). U 1 męż
czyzny stwierdzono diastemę o wymiarze 1 mm. 
Zęby w kolorze a2 miało 39 osób (15 mężczyzn, 
24 kobiety), w kolorze B2 11 (9 mężczyzn, 2 kobie
ty), a w kolorze a1 6 (2 mężczyzn, 4 kobiety). Stwier
dzono statystycznie istotną zależność koloru zębów 
od płci (tab. 13, ryc. 10). Zbiorcze zestawienie wyni
ków badań przedstawiono w tabeli 14.

Omówienie
W grupie badanych studentów większość osób 

obojga płci miała prosty profil twarzy, a w bada
niach przeprowadzonych wśród studentów stoma
tologii Uniwersytetu Medycznego w poznaniu naj
częściej obserwowano wypukły profil twarzy [10]. 
owalny kształt twarzy zarówno u mężczyzn, jak 
i u kobiet występował najczęściej, a trójkątny naj
rzadziej u obojga płci i wynik ten znajduje potwier
dzenie w badaniach Wolfarta et al. [11]. little’a et 
al. [12] zaliczyli mały kąt żuchwy i bardzo rozwi
nięte mięśnie żwacze nadające twarzy kwadrato
wy kształt do cech stanowiących o atrakcyjności 
męskich twarzy. W badanej grupie tylko 6 męż
czyzn miało kwadratowy kształt twarzy. W prze
prowadzonych badaniach, podobnie jak w ba
daniach patnaika et al. [6], ponad połowa kobiet 
miała usta optymalnie szerokie, tj. równe połowie 
szerokości twarzy. Wśród badanych studentów 
obojga płci obserwowano głównie średnią i cien
ką objętość wargi górnej, a w badaniach Jakubiak 
i DoliwyMłynowskiej [13] w grupie 90 studentów 

Tabela 4. liczebności ze względu na objętość wargi górnej 
z uwzględnieniem płci osób badanych

Table 4. Size due to the volume of the upper lip of sub
jects by sex

płeć
(gender)

objętość wargi górnej
(Volume of the upper lip)

pełna 
(full)

średnia
(average)

cienka
(thin)

razem
(total)

K (F) 4 15 11 30

M (M) 4 11 11 26

razem
(Total)

8 26 22 56

Test c2 pearsona = 0,3314 p = 0,84

c2 nW = 0,3318 p = 0,84

Tabela 5. liczebności ze względu na objętość wargi dolnej 
z uwzględnieniem płci osób badanych

Table 5. Due to the size of the volume of the lower lip of 
subjects by sex

płeć
(gender)

objętość wargi dolnej
(Volume of the lower lip)

pełna
(full)

średnia
(average)

cienka
(thin)

razem
(total)

K (F)  9 18 3 30

M (M)  7 15 4 26

razem
(Total)

16 33 7 56

Test c2 pearsona = 0,3818 p = 0,82

c2 nW = 0,3811 p = 0,82

Tabela 6. liczebności ze względu na kształt obszaru uśmiechu z uwzględnieniem płci osób badanych

Table 6. Due to the size of the shape of the smile of subjects by sex

płeć 
(gender)

Kształt obszaru uśmiechu
(Shape of the area of the smile)

prosty
(straight)

zagięty
(bent)

eliptyczny
(elliptical)

łukowaty
(arched)

prostokątny
(rectangular)

razem
(total)

K (F) 20 1 2 4 3 30

M (M) 13 4 2 1 6 26

razem
(Total)

33 5 4 5 9 56

Test c2 pearsona = 5,8289 p = 0,21

c2 nW = 6,0845 p = 0,19
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najczęściej występowały średnia i pełna objętość 
wargi górnej. W przeprowadzonych badaniach 
najczęściej obserwowano prosty kształt obszaru 
uśmiechu, porównywalny do „commissure smile”, 
który był stwierdzany głównie w badaniach wła
snych philipsa [14]. W badanej grupie głównie ko
biety miały ułożone kąciki ust w uśmiechu ku gó
rze, podczas gdy w badaniach Jakubiak i Doliwy 
Młynowskiej [13] wykazano ułożenie kącików ust 
w uśmiechu ku górze u obojga płci. alJohany et 
al. [15] twierdzą, że linia między przyśrodkowymi 
siekaczami szczęki powinna przebiegać zgodnie 
z linią pośrodkową twarzy, akceptując przy tym 
niewielkie odstępstwa od tej reguły. U większości 
badanych studentów stwierdzono zgodność linii 
pośrodkowej z połową łuku Kupidyna. Zgodność 

uzębienia z regułą „złotej proporcji” występowała 
głównie w grupie kobiet, rzadko u mężczyzn, co 
znajduje potwierdzenie w badaniach innych auto
rów [16–19]. W badanej grupie respondenci mieli 
głównie zęby w kolorze a2, a w badaniach idzior 
Haufa et al. [20] u badanych osób najczęściej wy
stępowały zęby w kolorze B2 i a1.

Wnioski 
przeprowadzone badania pozwoliły na stwier

dzenie statystycznie istotnych zależności kształtu 
twarzy, zgodności uzębienia z zasadą „złotej pro
porcji” i koloru zębów od płci. Stwierdzono staty
stycznie istotną zależność zgodności uzębienia z za

Tabela 7. liczebności ze względu na kształt obszaru uśmiechu z uwzględnieniem objętości wargi górnej

Table 7. Due to the size of the shape of the smile including the volume of the upper lip

objętość wargi górnej
(Volume of the upper 
lip)

Kształt obszaru uśmiechu
(Shape of the area of the smile)

prosty
(straight)

zagięty
(bent)

eliptyczny
(elliptical)

łukowaty
(arched)

prostokątny
(rectangular)

razem
(total)

pełna
(Full)

4 0 0 0 4 8

Średnia
(average)

17 2 4 3 0 26

cienka
(Thin) 

12 3 0 2 5 22

razem
(Total)

33 5 4 5 9 56

Test c2 pearsona = 17,7126 p = 0,0235

c2 nW = 22,6038 p = 0,0039

Ryc. 7. Zależność między objętością 
wargi górnej a kształtem obszaru 
uśmiechu

Fig. 7. relationship between volume 
of upper lip and shape smile area
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Tabela 8. liczebności ze względu na ułożenie kącików ust 
w uśmiechu z uwzględnieniem płci

Table 8. numbers because of the position of the corners 
of the mouth smile by gender

płeć
(gender)

Ułożenie kącików ust w uśmiechu
(arranging the mouth in the smile)

ku górze 
(upwards)

proste
(straight)

razem
(total)

K (F) 18 12 30

M (M) 10 16 26

razem
(Total)

28 28 56

Test c2 pearsona = 2,5846 p = 0,10

c2 nW = 2,6053 p = 0,10

Tabela 9. liczebności ze względu na zgodność linii 
pośrodkowej z połową łuku Kupidyna z uwzględnieniem 
płci osób badanych

Table 9. numbers for compatibility midline with half bow 
of cupid by gender of the respondents

płeć
(gender)

Zgodność linii pośrodkowej z połową łuku 
Kupidyna
(compliance of the midline with the half of 
the bow of cupid)

zgodna 
(agreeable)

niezgodna
(not harmonious)

razem
(total)

K (F) 26  4 30

M (M) 19  7 26

razem
(Total)

45 11 56

Test c2 pearsona = 1,6297 p = 0,20 

c2 nW = 1,6360 p = 0,20

Tabela 10. liczebności ze względu na zgodność uzębienia 
z zasadą „złotej proporcji” z uwzględnieniem płci osób 
badanych

Table 10. numbers due to compliance with the principle 
of the gold teeth from the gender ratio of the respondents

płeć
(gen
der)

Zgodność uzębienia z zasadą „złotej proporcji”
(compliance of teath with the principle of the 
“golden ratio”)

zgodna 
(agreeable)

niezgodna
(not harmonious)

razem
(total)

K (F) 20 10 30

M (M)  2 24 26

razem
(Total)

22 34 56

Test c2 pearsona = 20,3099 p = 0,00001

c2 nW = 22,7483 p < 0,00001

Ryc. 8. Zależność 
między płcią a zasadą 
„złotej proporcji”

Fig. 8. relationship 
between gender and 
the principle of the 
golden tooth propor
tion

sadą „złotej proporcji” od kształtu twarzy. Wykaza
no ponadto statystycznie istotną zależność kształtu 
obszaru uśmiechu od objętości wargi górnej. 

W badanej grupie najczęściej występującymi 
wspólnymi dla obojga płci cechami twarzy były: 
prosty profil, owalny kształt twarzy i optymalnie 
szerokie usta, a cechami uśmiechu: średnia obję
tość warg, prosty kształt obszaru uśmiechu, zgodna 
linia pośrodkowa z połową łuku Kupidyna, obecne 
punkty styczne zębów i kolor zębów a2. najczęściej 
obserwowanymi różnymi dla obojga płci cechami 
uśmiechu w badanej grupie były: ułożenie kąci
ków ust w uśmiechu i zgodność uzębienia z zasadą 
„złotej proporcji”. Mężczyźni z tej grupy badawczej 
mieli zwykle proste ułożenie kącików ust w uśmie
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Tabela 11. liczebności ze względu na zgodność uzębienia 
z zasadą złotej proporcji z uwzględnieniem kształtu twarzy

Table 11. The number of teeth so as to conform to the 
principle of the golden ratio, taking into account the 
shape of the face

Kształt twa
rzy
(Face shape)

Zgodność uzębienia z zasadą „złotej pro
porcji”
(compliance of teeth with the principle of the 
“golden ratio”)

zgodna 
(agreeable)

niezgodna
(not harmonious)

razem
(total)

owalny
(oval)

 6 24 30

Kwadratowy
(Squere)

 6  8 14

Trójkątny
(Triangular)

 2  1  3

Kwadratowo
trójkątny
(Squere 
triangular)

 8  1  9

razem
(Total)

22 34 56

Test c2 pearsona = 4,9799 p = 0,0018

c2 nW = 15,7974 p = 0,0013

Ryc. 9. Zależność 
między kształtem 
twarzy z zasadą „zło
tej proporcji” zębów 

Fig. 9. relationship 
between the shape 
and the principle 
of the golden tooth 
proportion

Tabela 12. liczebności ze względu na obecność punktów 
stycznych zębów z uwzględnieniem płci

Table 12. The number of to the presence of contact points 
of the teeth

płeć
(gender)

obecność punktów stycznych zębów
(presense of points of contact of teeth)

występują (they 
are appearing)

brak 
(lack)

razem 
(total)

K (F) 27 3 30

M (M) 20 6 26

razem
(Total)

47 9 56

Test c2 pearsona = 1,7658 p = 0,18

c2 nW = 1,7799 p = 0,18

Tabela 13. liczebności ze względu na kolor zębów 
z uwzględnieniem płci osób badanych

Table 13. numbers because of the color of teeth by gen
der of the respondents

płeć
(gender)

Kolor zębów
(color of teeth)

a2 a1 B2 razem (total)

K (F) 24 4  2 30

M (M) 15 2  9 26

razem
(Total)

39 6 11 56

Test c2 pearsona = 6,9479 p = 0,03

c2 nW = 7,3076 p = 0,02

chu oraz brak zgodności uzębienia z zasadą „złotej 
proporcji”, a w grupie kobiet najczęściej obserwo
wano skierowane ku górze kąciki ust w uśmiechu 
i uzębienie zgodne z zasadą „złotej proporcji”.
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Ryc. 10. Zależność 
między płcią a kolorem 
zębów

Fig. 10. relationship 
between gender and teeth 
color

Tabela 14. Zestawienie wyników

Table 14. Summary of results

Badana cecha
(Studied trademark)

Wyniki
(results) (n)
K M Σ

profil
(profile)

prosty (straight)
wypukły (convex)
wklęsły (concave)

26
 4
 0

24
 2
 0

50
 6
 0

Kształt twarzy
(Face shape)

owalny (oval)
kwadratowy (squere)
trójkątny (triangular)
kwadratowotrójkątny (squeretriangular)

10
 8
 0
 9

20
 6
 3
 0

30
14
 3
 9

Szerokość ust
(Mouth width)

szerokie (wide)
optymalne (optimum)
wąskie (narrow)

 4
17
 9

 3
17
 6

 7
34
15

objętość wargi górnej
(Volume of the upper lip)

pełna (full)
średnia (average)
cienka (thin)

 4
15
11

 4
11
11

 8
26
22

objętość wargi dolnej
(Volume of the lower lip)

pełna (full)
średnia (average)
cienka (thin)

 9
18
 3

 7
15
 4

16
33
 7

Ułożenie kącików ust w uśmiechu
(arranging the mouth in the smile)

ku górze (upwards)
proste (straight)

18
12

10
16

28
28

Kształt obszaru uśmiechu
(Shape of the area of the smile)

prosty (straight)
zagięty (bent)
eliptyczny (elliptical)
łukowaty (arched)
prostokątny (rectangular)

20
 1
 2
 4
 3

13
 4
 2
 1
 6

33
 5
 4
 5
 9

Zgodność linii pośrodkowej z połową łuku Kupidyna
(compliance of the midline the half of the bow of cupid)

zgodna (agreeable)
niezgodna (not harmonious)

26
 4

19
 7

45
11

Zgodność uzębienia z zasadą „złotej proporcji”
(compliance of teeth with the principle of the “golden ratio”)

zgodna (agreeable)
niezgodna (not harmonious)

20
10

 2
24

22
34

obecność punktów stycznych
(presense of points of contact)

występują (they are appearing)
brak (lack)

27
 3 

20
 6

30
 9

Kolor zębów
(color of teeth)

a2

a1

B2

24
 4
 2

15
 2
 9

39
 6
11

n – liczba; K – kobiety; M – mężczyźni; Σ – suma. 
n – number of persons; W – women; M – men; Σ – sum.
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