
 

Projekt „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego” 
został dofinansowany w 2017 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” 
koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Ankieta 
„Moja wiedza na temat używek” 

 

1. Czy zdarzyło Ci się pić któryś z następujących napojów alkoholowych ?  Jeżeli tak , to  
napisz ile miałeś(aś) lat , gdy spróbowałeś(aś) po raz pierwszy.    
(Podkreśl właściwą odpowiedz i podaj wiek)                                                                       
           Było to w  wieku  
a) Piwo      TAK     NIE            .......... lat  
b) Wino      TAK     NIE            .......... lat              
c) Wódka      TAK     NIE            .......... lat 
d) Inne napoje alkoholowe , jakie ?.................  TAK     NIE            .......... lat 
 

2. Czy palisz papierosy? Jeżeli tak , to napisz w jakim wieku rozpocząłeś(aś) palenie. (Podkreśl 

właściwą odpowiedz i podaj wiek) 

  a)  TAK                        Było to w wieku .......... lat 
 b)  NIE 

3. Czy zdarzyło Ci się przyjmować środki uzależniające takie jak : marihuana, haszysz , LSD,  

inny środek halucynogenny, amfetaminę (spidy), środki uspakajające, nasenne, crack, 

kokainę, ecstasy , heroinę (kompot) , środki wziewne (klej itp.) , sterydy anaboliczne?  

Jeżeli tak, to napisz ile miałeś (aś) lat, gdy spróbowałeś (aś) po raz pierwszy.  

(Podkreśl właściwą odpowiedz i podaj wiek)                                                                          

  Było to w wieku ....... lat     Nie przyjmowałem (am) 
 

4. Dlaczego Twoim zdaniem młodzież sięga  pierwszy raz po?.  (Zaznacz właściwą rubrykę 

krzyżykiem)  

 
ALKOHOL PAPIEROSY NARKOTYKI 

Bo taka jest moda     

Aby zaimponować w środowisku     

Z powodu trudności w nauce     

Z powodu problemów osobistych     

Z powodu problemów rodzinnych     

Pod wpływem mediów     
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Pod wpływem reklamy alkoholu     

Pod wpływem stresu     

Inne , jakie ? 

.............................................................. 

   

Nigdy nie sięgałem (łam)    

 

5. W jakich sytuacjach  Twoim zdaniem młodzież najchętniej sięga  po ?: 

(Zaznacz właściwą rubrykę krzyżykiem) 

 
ALKOHOL PAPIEROSY NARKOTYKI 

Na spotkaniach z rówieśnikami    

Na uroczystościach rodzinnych     

Na dyskotece     

Na przerwach w szkole     

W klubie / kawiarni    

W chwili bezradności     

Podczas nauki     

Z okazji dobrze napisanej klasówki    

Na imprezach sportowych     

W chwili braku jakichkolwiek zajęć     

Bez okazji     

Nigdy nie sięgam     

 

6. Jak oceniasz poniższe poglądy? (Wyraź swoją opinię na każdy z wymienionych poglądów i 

zaznacz wybraną rubrykę krzyżykiem) 

 
Zgadzam się Nie mam 

zdania 
Nie zgadzam się 

Alkohol pomaga w trudnych sytuacjach     

Mogę uzależnić się od alkoholu    

Papierosy pozwalają się zrelaksować     

Mogę uzależnić się od nikotyny     

Należy zalegalizować miękkie narkotyki     

W dzisiejszych czasach trzeba umieć pić alkohol    

Mogę uzależnić się od narkotyków     

Warto spróbować , jak  działa narkotyk     
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Można w sposób bezpieczny używać narkotyki     

Palenie papierosów nie ma szkodliwego wpływu 

na zdrowie 

   

Tylko twarde narkotyki są naprawdę szkodliwe     

W młodości należy wszystkiego spróbować     

Picie alkoholu jest nieszkodliwe     

Tylko ludzie niezaradni sięgają po alkohol    

Tylko ludzie niezaradni sięgają po narkotyki    

 

 

Metryczka: 

             1. Płeć:                                                                                         

kobieta mężczyzna 

 
3. Wiek 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

 

16 lat 17 lat 18 lat 19 lat i powyżej  


