
Szkoła podstawowa 
 
1. Czy kiedykolwiek piłeś alkohol? /podkreśl właściwe/ 
- tak próbowałem : wina, piwa, wódki, likieru, nalewki, szampana (inne - wymień)……………….. 
- nie 
 
2. W jakich okolicznościach próbowałeś alkoholu? /podkreśl właściwe/ 
- przy okazji spotkania rodzinnego 
- podczas nocy sylwestrowej 
- w towarzystwie rówieśników bez obecności osób dorosłych 
- z jakiejś okazji za zgodą osób dorosłych 
- inne – podaj………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Czy kiedykolwiek upiłeś się? 
- tak 
- nie 
 
4. Jeżeli nie miałeś kontaktu z alkoholem to czy jesteś go ciekawy? /podkreśl właściwe/ 
- tak /ogólnie/ 
- tak,  jestem ciekawy jak smakuje 
- tak, jestem ciekawy jak działa 
- nie, nie jestem ciekawy 
 
5. Jak myślisz - dlaczego ludzie piją alkohol? Opisz to w kilku krótkich zdaniach. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. Czy wiesz co to są "dopalacze"? /podkreśl właściwe/ 
- tak (opisz w kilku zdaniach)………………………………………………………………………………………………… 
- nie 
- nie wiem co znaczy słowo dopalacz, pierwszy raz się spotykam z tym określeniem 
 
7. Czy w czasie imprez rówieśniczych kiedykolwiek piłeś szampana dla dzieci (pikolo - inne) 
- tak 
- nie 
 
8. Czy rodzice rozmawiali z tobą o używaniu alkoholu i innych substancji 
psychoaktywnych? 
- tak 
- nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne 

1. Czy kiedykolwiek  piłeś  alkohol?  
- tak 
- nie 
Jeśli odpowiedziałeś „tak”, to  napisz kiedy to było? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Jak często i w jakich okolicznościach używasz alkoholu? /podkreśl właściwe/ 
- częstotliwość: raz w tygodniu, częściej niż raz w tygodniu, kilka razy w miesiącu (ile)……….  
  nie częściej ,niż raz w miesiącu, bardzo sporadycznie (co ile)……………………………………………… 
- okoliczności -opisz …..………..…………………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Dlaczego używasz alkoholu? /podkreśl właściwe/ 
- bo inni piją 
- lepiej się bawię 
- czasami nie umiem odmówić 
- lubię jego działanie (jakie) 
- inne (opisz je) 
-nigdy nie używam alkoholu 
4. Używając alkoholu upijasz się? /podkreśl właściwe/ 
- tak, zawsze 
- czasami, zależy od okoliczności (opisz je) 
- często, zależy od okoliczności (opisz je) 
- nie, nigdy się nie upijam 
-nigdy nie używam alkoholu 
5. Czy używałeś kiedykolwiek innych środków psychoaktywnych (dopalacze, leki, 
marihuana, amfetamina,  inne – jeśli tak, wymień jakie) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. Czy łączysz alkohol z innymi substancjami psychoaktywnymi? /podkreśl właściwe/ 
- tak (jakie, w jakich okolicznościach)……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- czasami (opisz częstotliwość i okoliczności)………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- nie, nigdy (opisz krótko dlaczego)…………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. Czy podczas spotkań rówieśniczych otrzymywałeś kiedykolwiek propozycję użycia 
środków psychoaktywnych innych niż alkohol /podkreśl właściwe/ 
- tak (jak często, jakie to były substancje)……………………………………………………………………………… 
- czasami (jak często i jakich substancji dotyczy)……………………………………………………………………. 
- nie, nigdy 
8. Czy rodzice rozmawiali z tobą o niebezpieczeństwie używania środków 
psychoaktywnych? 
- tak 
- nie 
9. Wypisz jakie znasz zagrożenia wynikające z używania środków psychoaktywnych (w tym 
alkoholu) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


