ANKIETA DLA MŁODZIEŻY
Ankieta jest anonimowa i pomoże Ci w zrozumieniu różnych zagadnień używania i nie używania substancji
zmieniających nastrój. Odpowiedz na wszystkie pytania.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Czy palisz tytoń (papierosy, fajkę)? Otocz kółkiem numer właściwej odpowiedzi.
1 okazyjnie
2 regularnie
0 nie → (opuść pytanie 2 i przejdź do pyt. 3)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Ile sztuk papierosów wypaliłeś/aś w okresie ostatnich 7 dni? Wpisz liczbę sztuk: ....................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Czy kiedykolwiek ktoś Cię zachęcał, namawiał lub zmuszał do picia piwa, wina lub wódki? Otocz
kółkiem numer odpowiedzi, kiedy to miało miejsce ostatnim razem:
1 tak, w okresie ostatnich 7 dni
2 tak, w okresie ostatnich 30 dni
3 tak, w okresie ostatnich 12 miesięcy
4 tak, dawniej niż rok temu
5 nie, nigdy → (Jeżeli nie, opuść pytania 4 i 5 i przejdź do pytania 6)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Jeżeli ktokolwiek Cię zachęcał, namawiał lub zmuszał, to kto to był OSTATNIM RAZEM? Otocz kółkiem
numer właściwej odpowiedzi. Jeżeli namawiały Cię równocześnie różne osoby, zaznacz wszystkie właściwe
odpowiedzi.
1 kolega
2 koleżanka
3 brat, siostra
4 ojciec, matka
5 inny krewny
6 dorosły znajomy lub nieznajomy
7 kto inny (kto?) .............................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Kiedy ktoś Cię zachęcał, namawiał lub zmuszał, to co OSTATNIM RAZEM zrobiłeś/aś? Otocz kółkiem
numer właściwej odpowiedzi
1 wypiłem/am
2 odmówiłem/am
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Czy piłeś/aś kiedykolwiek niżej wymienione napoje alkoholowe? Otocz kółkiem numery wszystkich
właściwych odpowiedzi.
1 piwo
2 wino, szampan
3 likier
4 wódkę
5 bimber, samogon, wynalazki
6 nigdy nie próbowałem/am napoju alkoholowego → (opuść pytania 7, 8, 9 i przejdź do pytania 10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Jeżeli piłeś/aś kiedykolwiek jakiś napój alkoholowy, to kiedy to było OSTATNIO? Otocz kółkiem numer
właściwej odpowiedzi
1 w ostatnim tygodniu
2 w ostatnim miesiącu
3 w ostatnim roku

4 dawniej niż rok temu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Jaki napój alkoholowy piłeś/aś OSTATNIM RAZEM (napoje, jeżeli piłeś różne)? Wpisz nazwy i marki i jaką
ilość wypiłeś:
nazwa ________________ ilość _______________ nazwa ________________ ilość _______________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Czy kiedykolwiek byłeś/aś pijany/a - np. zataczając się, mając mdłości? Otocz kółkiem numer właściwej
odpowiedzi
1 tak, w okresie ostatnich 7 dni
2 tak, w okresie ostatnich 30 dni
3 tak, w okresie ostatnich 12 miesięcy
4 tak, dawniej niż rok temu
5 nie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Czy próbowałeś/aś kiedykolwiek leków przeciwbólowych, uspokajających lub nasennych bez
przepisu lekarza i wiedzy rodziców?
1 tak, wpisz nazwy ..........................................................................................................................................
wpisz kiedy ostatnio (ile dni temu) ____________ dni temu.
Tydzień licz jako 7 dni, a miesiąc jako 30 dni.
2 nie, nigdy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Czy uczestniczyłeś/aś kiedykolwiek w spotkaniach, podczas których zażywano narkotyki. Jeżeli tak,
to kiedy ostatnio? Otocz kółkiem numer właściwej odpowiedzi
1 tak, w ostatnich 7 dniach
2 tak, w ostatnich 30 dniach
3 tak, w ostatnich 12 miesiącach
4 tak, dawniej niż rok temu
5 tak, ale nie pamiętam kiedy
6 nigdy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Czy ktoś proponował, namawiał Cię do zażycia narkotyku w okresie ostatnich 12 miesięcy? Otocz
kółkiem numer właściwej odpowiedzi
1 tak, więcej niż 5 razy
2 tak, 2 - 5 razy
3 tak, jeden raz
4 nie pamiętam
5 nie → (opuść pytania od 13 do 16 i przejdź do pytania 17)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Jak dawno temu zdarzyła się ostatnia propozycja? Otocz kółkiem numer właściwej odpowiedzi
1 w okresie ostatnich 7 dni
2 w okresie ostatnich 30 dni
3 w okresie ostatnich 12 miesięcy
4 dawniej niż 12 miesięcy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Jakie narkotyki proponowano Ci ostatnio? Wpisz nazwę lub rodzaj narkotyku(ów):
..........................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Kto proponował Ci zażycie narkotyku ? Otocz kółkiem numer właściwej odpowiedzi
1 kolega/koleżanka z klasy, szkoły
2 kolega/koleżanka/rówieśnik z podwórka, ulicy
3 brat/siostra, kuzyn
4 dorosły krewny
5 inna znajoma osoba dorosła
6 nieznajoma osoba dorosła
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Kiedy OSTATNIM RAZEM ktoś proponował Ci zażycie narkotyku to co wówczas zrobiłeś/aś? Otocz
kółkiem numer właściwej odpowiedzi
1 spróbowałem/am
2 odmówiłem/am
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Czy kiedykolwiek próbowałeś/aś jakieś narkotyki, jeżeli tak to jakie i jak dawno temu? (Wymień
wszystkie rodzaje (nazwy) narkotyków, które próbowałeś i wpisz jak dawno OSTATNIO). Tydzień licz jako 7 dni,
a miesiąc jako 30 dni.
1 rodzaj ____________________ile dni ____ temu)
2 rodzaj ____________________ile dni ____ temu)
4 nigdy nie próbowałem  opuść pytanie 18 i przejdź do pytania 19.
------------------------------------------------------------------18. Ile miałeś/aś lat gdy po raz pierwszy spróbowałeś/aś narkotyku? Uzupełnij dane w miejscach
wykropkowanych. Jeżeli nie próbowałeś/aś, opuść to pytanie
miałem/am wówczas ................ lat. Jaki to był narkotyk? .................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Zaznacz stopień swojego zadowolenia dla każdego punktu we właściwej kratce znakiem "x":
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Czy jesteś zadowolony:
ogólnie z życia
ze szkoły
z sytuacji w rodzinie
ze swojego stanu zdrowia
ze swojej sytuacji finansowej

tak

Metryczka:
------------------------------------------------------------------M1. Czy jesteś: Otocz kółkiem numer właściwej
odpowiedzi
1 chłopakiem
2 dziewczyną
------------------------------------------------------------------M2. Wpisz ile masz lat: Mam ................... lat.
------------------------------------------------------------------M3. Wpisz w której jesteś klasie: Jestem w

raczej tak

raczej nie

nie

nie wiem

-----------------------------------------------------------------M4. Określ rodzaj szkoły, do której uczęszczasz.
Otocz kółkiem numer właściwej odpowiedzi
1 podstawowa
2 gimnazjum
3 ponadgimnazjalna
4 inna (wpisz jaka): ...............................................
------------------------------------------------------------------M5. Wpisz datę wypełnienia ankiety:

..................... klasie.
------------------------------------------------------------------

dzień ....... miesiąc ......... rok 20......
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