
1 
 

CIEKAWOSTKI 
1. Ludzie regularnie oglądający porno, uważają swoich partnerów za mało seksownych bez względu na to, jak bardzo 
seksowni są. 
2. 16% młodych Amerykanów uprawiało seks z zemsty. 
3. Sexsomnia jest terminem użytym w celu określenia ludzi aktywnych seksualnie podczas snu. Może być tylko 
masturbacja, ale czasem przechodzi w akt seksu (jeśli pod ręką jest partner). w 80% sexsomnia dotyczy mężczyzn. 
(Journal of Clinical Forensic Medicine). 
4. W większości przypadków, kiedy para ludzi żyje razem, to kobieta zajmuje się praniem bielizny. 
5. Kobiety mają intensywniejsze orgazmy podczas okresu ze względu na lepsze ukrwienie. 
6. Im więcej orgazmów, tym dłużej żyjesz. 
7. Im bladszy facet, tym mniej atrakcyjny dla kobiet. 
8. Badanie przeprowadzone w Nowej Zelandii dowiodło, iż kobiety z piercingiem (nie licząc uszu) częściej zmieniają 
partnerów, niż kobiety bez poprzekłuwanego ciała. 
9. Przeciętny rozmiar jąder to 4,5cm długości i 2cm szerokości. 
10. W Japonii można dostać coś zwanego Kokigami. Jest to origami, zwykle postać zwierzątka, które noszone jest na 
penisie. 
11. Gwiazda porno Lisa Sparxxx w 2004 roku pobiła dość nietypowy rekord. Uprawiała seks z 919 mężczyznami w 
ciągu jednego dnia. 
12. Największy penis na świecie mierzy podobno 35cm... niestety nie ma na to dowodów. 
13. Badanie przeprowadzone wśród 300 par wykazało, że mężczyźni którzy palą oprawiają seks dwa razy rzadziej, niż 
niepalący panowie. 
14. 54% ludzi twierdzi, ze uprawiało seks w miejscu pracy. 
15. W 26 stanach w USA impotencja jest powodem do rozwodu. 
16. Badanie przeprowadzone na mężczyznach z 5 krajów dowiodło, iż czas od włożenia penisa do pochwy do 
wytrysku waha się w przedziale od: 30 sekund do 44 minut. 
17. Do aktu seksu dochodzi ok. 2778 razy co 5 sekund. 
18. Ludzka sperma zawiera ponad 30 składników m.in.: fruktozę, kwas askorbinowy, kwas cytrynowy, azot, cynk, 
witaminę B12 i mnóstwo soli i enzymów, spermina (kryształy). 
19. 64% Niemek twierdzi, iż mogą powiedzieć przyjaciółce wszystko. 
20. Ankieta przeprowadzona wśród studentek odkryła, że 90% kobiet ma większą satysfakcje ze stosunku, jeśli penis 
jest gruby, a nie, jak większość twierdzi - długi. 
21. "Włoska metoda" jest to metoda zdejmowania prezerwatywy przez kobietę ustami. 
22. Podczas seksu dla mężczyzn najważniejsze są doznania wzrokowe, a dla kobiety dotyk i emocje. 
23. Niektóre kobiety uważają, iż penis ich partnera ma średnicę 7 cm... to tyle ile wynosi średnica butelki wody. 
24. Królestwem seksu oralnego jest Austria. To tam uprawia się go najczęściej.  
25. 74% mężczyzn zawsze doznaj orgazmu podczas uprawiania seksu, 23% prawie zawsze... 
26. Ankieta przeprowadzona w UK: 59% mężatek wyznało, że zostawiłoby swojego męża, gdyby mogły sobie na to 
pozwolić finansowo. 
27. 3 na 4 mężczyzn fantazjuje na temat współpracownic. 
28. 56% Niemców zerwałoby związek, gdyby ich życie seksualne nie było udane, a partner nie miał zamiaru nic 
zmienić. 
29. Na świecie jest ponad 950 milionów stron porno. 
30. 72% mężczyzn ma kompleksy, gdy widza dobrze zbudowanego faceta na okładce magazynu. 
31. 41% mężczyzn uważa, iż kobiety grające w siatkówkę plażową są sexy. 
32. Mężczyźni mają największe penisy wśród ssaków naczelnych, natomiast szympansy największe jadra. 
33. Wielkość nie ma znaczenia - średnia wielkość penisa wśród Niemców wg. Uniwersytetu w Kalifornii to 14,3 cm. 
Wg. uczonych z Uniwersytetu w Essen średnia długość wynosi 14,48cm. Długość zwiększa się w badaniach, gdy... 
34. ... penis nie jest mierzony. Badania Durex`a podają wyniki powyżej 16cm. 
35. Co czwarta osoba wolałaby więcej rozmaitości w łóżku. 
36. 3% ludzi zerwała z partnerem, gdyż nie umieli ze sobą rozmawiać. 
37. Międzynarodowa ankieta dowiodła, iż Niemcy są najgorszymi kochankami - dbają w łóżku tylko o siebie. Nie 
mniej popularni są: Turcy - strasznie się pocą, Szwedzi - za szybcy, Duńczycy - za ostrzy, Amerykanie - za dużo 
dominacji, Brytyjczycy - za grubi oraz Rosjanie - za dużo owłosienia. Zwycięzcami okazali się Włosi. 
38. Czas jest najważniejszym czynnikiem w łóżku dla 85% kobiet. 
39. 38% nastoletnich dziewczyn w wieku od 14 do 17 lat odbyło inicjacje seksualna. 
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40. Podchwytliwe pytanie: Kiedy jest odpowiedni czas na seks? 4 na 5 kobiet odpowiedziało, że po piątej randce. 
Panowie notujcie: restauracja, kino, bar, dancing, kręgle i jazda. 
41. 1/3 Izraelczyków nie używa antykoncepcji. Japończycy używają niemal tylko prezerwatyw. 
42. Kobiety noszące 7 calowe szpilki mają intensywniejsze orgazmy. 
43. 57% kobiet jest pewne jednej rzeczy: seks czyni związek trwalszym. 
44. Pierwsze kondomy były zrobione z owczych i baranich jelit. 
45. Seks jest ulubionym zajęciem Brytyjczyków w łóżkach. Natomiast Niemcy preferują telefonowanie, czytanie i 
spanie. 
46. Badanie przeprowadzone w Internecie. Zapytano mężczyzn, czy jeśli "posiadanie" dwóch żon byłoby legalne, 
zdecydowaliby się na to. 29% odpowiedziało "tak". 
47. 3,6% ludzi używa "zabawek" podczas masturbacji. 
48. Co dziesiąty/a Niemiec/Niemka planują wakacje z nadzieją, iż nie wrócą z wakacji jako single. 
49. Co czwarta kobieta przynajmniej raz zrezygnowała z uprawiania seksu, gdyż nie była zadowolona ze swojego 
ciała. 
50. Ron Jeremy jest posiadaczem rekordu na największą ilość pojawień się w filmach porno - więcej niż 1750 razy. 
51.Tylko co trzecia kobieta kupuje seksowna bieliznę. 
52. Przeciętna kobieta posiada 11 biustonoszy i 22 pary majtek. 
53. Ludzie maja tendencje do wybierania partnerów, których ciało posiada podobny odsetek tłuszczu, co ich własne. 
54. Jedzenie, które pomaga osiągnąć rozkosz w łóżku: polędwica, ostrygi, ziarna i owoce morza - należy je jeść 
55. 12% kobiet nosi staniki typu push-up. 
56. Największa orgia w historii odbyła się w 1974 roku na koncercie rockowym w LA, gdzie 262 pary uprawiały seks. 
57. W ciągu ostatniego roku co trzecia kobieta marzyła kilkakrotnie o lepszym seksie. 
58. Facet ze śmierdzącymi stopami jest największym obrzydzeniem dla kobiet. 
59. Większość "chłopców" ma miękkie penisy podczas pierwszego stosunku. 
60. 60% kobiet fantazjuje na temat seksu z nieznajomym... lub dwoma. 
61. Osiągniecie orgazmu zajmuje obrzezanym mężczyznom więcej czasu niż panom, na których ten zabieg nie został 
wykonany. 
62. 1 na 4 mężczyzn próbował samodzielnie zaspokoić się oralnie. 
63. Francuzi nazywają orgazm "la petit mort" - mała śmierć. 
64. 26% facetów przygotowuje się do randki w następujący sposób: wąchają swoje ubrania... czy przypadkiem nie 
śmierdzą, z drugiej strony kobiety... no wiecie 
65. Sypialnia jest najpopularniejszym miejscem na odbycie stosunku. Drugie miejsce zajął samochód. 
66. 49% ludzi jest przekonana, iż niedobór seksu w związku prowadzi do zdrady. 
67. Pytanie o czyjś numer telefonu to jedno, ale co potem? 44% mężczyzn twierdzi, ze należny poczekać 3 dni zanim 
wykona się telefon. Dzwonienie wcześniej jest po prostu "niefajne". 
68. Wszyscy wiedzą o walentynkach. W USA panowie w odpowiedzi na walentynki stworzyli własną wersję tego 
święta - "Steak and Blowjob" (Stek i Lodzik). 14 lutego ich partnerki powinny podziękować im za prezenty w tej 
właśnie formie i kolejności. 
69. 2/3 ludzi uprawiało seks bez zabezpieczenia, bo byli pijani. 
70. Mężczyźni mają ok. 9 erekcji w trakcie snu, bez względu na to, o czym śnią. 
71. 2,5 sekundy - tyle czasu zajmuje spermie dotarcie do jajeczka. Plemniki muszą przebyć 7,5 do 10 centymetrów, 
aby tam dotrzeć. Poruszają się z prędkością 6 mm na minutę (Wikipedia), a od wytrysku do zapłodnienia mija 5-7 dni. 
72. Prawda: kobiety wolą seks oralny od stosunku, przynajmniej wg. sondażu przeprowadzonego w USA, gzie takiej 
odpowiedzi udzieliło 96% kobiet. 
73. Tylko jeden na sześciu mężczyzn obdarowuje swoja żonę/dziewczynę bielizną. 
74. Niektóre owady płci żeńskiej uprawiają seks z mnóstwem samców. Zbierają spermę w tzw. bankach spermy i po 
jakimś czasie decydują, który może ją zapłodnić. 
75. Poradniki na temat seksu istnieją od wieków. Rzymski poeta, Ovidiusz zachwycał się równoczesnym orgazmem. 
Kobietom, które są wyższe od swoich partnerów doradzał, aby nie dosiadały swoich mężczyzn podczas seksu. 
76. Ciemna strona faktów: 1/3 kobiet przyznała się, ze nigdy nie miała orgazmu ze swoim partnerem. 
77. Ok. 89% ludzi fantazjuje podczas masturbacji. 
78. Amerykanie uprawiają seks najczęściej - 132 razy w roku. 
79. Co czwarty mężczyzna w wieku 20-40 lat jest samotny. 
80. Dziewczynki wychowane w harmonijnych domach dojrzewają później, niż te z "rodzin z problemami". 
81. 20% kobiet i 41% mężczyzn nigdy nie doprowadziło swoich partnerów do orgazmu. 
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82. 92% kobiet całuje z zamkniętymi oczami, , z drugiej strony polowa panów woli widzieć z kim się całuje. 
83. Mniej więcej 57% Niemców uprawia seks raz w tygodniu. Ludzie, którzy są w stałych związkach robią to znacznie 
częściej - ok. 146 razy rocznie. 
84. Mężczyzna w ciągu życia ma ok. 7200 wytrysków... 
85. ... ale za 2000 z nich sam bierze odpowiedzialność. 
86. 7200 wytrysków daje ok. 53 litry spermy. 
87. Średnia prędkość spermy przy wytrysku wynosi 44,8 km/h. 
88. Przy każdym wytrysku "uwalniane" jest ok. 300 milionów plemników. 
89. Fatafehi Paulah był królem Tongo w latach 1770-1784. Przyznał sobie prawo osobistego rozdziewiczenia każdej 
dziewicy w królestwie. Spal z ok. dziesięcioma dziewicami dziennie, a w trakcie całego panowania rozdziewiczył do 37 
800 dziewczyn. 
90. Ulubiona przyjemność seksualna heteroseksualnych mężczyzn: laseczka. 
91. A dla kobiet najlepsza przyjemnością jest tzw. cunnilingus. Lingus z laciny znaczy "język". 
92. 43% mężczyzn płakało z powodu zawodu miłosnego. 
93. Średnia długość stosunku - 17.6 minuty. 
94. 94% Niemców z chęcią zaostrzyłoby język w łóżku, żeby życie seksualne nabrało kolorów. 
95. 70% Amerykanów twierdzi, iż uprawiało seks w toalecie. 
96. 68% lesbijek jest zadowolonych z seksu za każdym razem. Kobiety, które sypiają tylko z facetami - zaledwie z 33% 
stosunków. 
97. 7 na 10 osób całuje przekręcając głowę w prawo. 
98. 3% kobiet planuje prace domowe w trakcie seksu. 
99. Przeciętny Grek zmienia pozycje podczas seksu 6 razy. Niemiec 4,8. 


