
Ankieta diagnozująca zagrożenia w środowisku uczniowskim

(dla uczniów)

1. Czy miałeś kontakt z narkotykami?
a) Nie, nigdy
b) Próbowałem raz
c) Robię to okazjonalnie
d) Robię to systematycznie

2. Gdzie nastąpił pierwszy kontakt z narkotykami?
a) Nie miałem kontaktu
b) W szkole podstawowej
c) W gimnazjum
d) W liceum
e) Na dyskotece
f) Na prywatce
g) Na wakacyjnym wyjeździe

3. Z czyjej inicjatywy zacząłeś brać?
a) Nie używam - nie dotyczy
b) Z własnej
c) Kolegi/koleżanki
d) Dealera

4. Dlaczego Twoim zdaniem sięga się po narkotyki?
a) Moda
b) Ciekawość
c) Szpan
d) Problemy rodzinne
e) Niepowodzenia w szkole
f) Inne. jakie:…………………………………………

5. Z jakimi środkami odurzającymi miałeś do czynienia?
a) Nie używam - nie dotyczy
b) Amfetamina
c) Marihuana (haszysz)
d) LSD
e) Morfina, heroina
f) Scun

6. Gdzie można kupić narkotyki?
a) Przez telefon
b) Przez Internet
c) Na imprezach
d) W kawiarni
e) W szkole

7. Czy uważasz, że narkotyk pomaga w sytuacjach kryzysowych?
a) Tak
b) Nie
c) Czasami

8. Czy wiesz ile kosztuje narkotyk?
a) Tak
b) Nie

9. Gdybyś potrzebował pomocy, czy wiedziałbyś gdzie jej szukać?
a) Tak
b) Nie

10. Czy znasz skutki zażywania narkotyków?
a) Tak



b) Nie

11. Kto szczególnie powinien przeciwdziałać narkomanii?
a) Rodzina
b) Szkoła
c) Kościół
d) Parlament
e) Policja
f) Wszystkie instytucje
g) Inne. jakie …………………………………………………………………

12. Czy palisz papierosy?
a) Tak
b) Nie

13. Czy znasz skutki palenia tytoniu?
a) Tak
b) Nie

14. Czy spożywasz napoje alkoholowe (wódka, wino. piwo itp.)?
a) Nie
b) Próbowałem raz
c) Robię to okazyjnie
d) Robię to systematycznie

15. Czy potrafiłbyś odmówić gdyby ktoś zaproponował Ci narkotyki, alkohol, papierosy itp.?
a) Tak
b) Nie

16. Czy spożywasz środki wspomagające Twoją aktywność fizyczną i umysłową (leki
psychotropowe, sterydy itp?)

a) Tak
b) Nie

17. Czy wszedłeś w kolizję z prawem?
a) Tak
b) Nie
c) Jeśli tak to określ przyczynę …………………………………………………………………

18. Czy zdarza Ci się wagarować?
a) Tak
b) Nie
c) Rzadko
d) Jeśli tak to, dlaczego? ……………………………………………………………………

19. Jak oceniasz Swoje relacje z rodzicami?
a) Mogę się do Nich zwrócić w każdej sytuacji
b) Rzadko zwracam się do Nich w problematycznych sytuacjach
c) Swoje problemy rozwiązuje sam/a
d) Inne ……………………………………………………………………………………

20. Czy kiedykolwiek poddawałaś./eś swój organizm diecie?
a) Tak
b) Nie
c) Jeśli tak to podaj rodzaj stosowanej diety ………………………………………………

21. Czy uważasz się za osobę na tyle dojrzałą emocjonalnie, że potrafisz przezwyciężyć problemy
sam lub w porozumieniu z innymi?
a) Tak, potrafię uporać się z własnymi problemami
b) Chętnie sięgam po pomoc innych
c) Rzadko sięgam po pomoc innych
d) Nie radzę sobie z rozwiązywaniem problemów



Ankieta diagnozująca zagrożenia w środowisku uczniowskim

(dla rodziców)

1. Czy sądzicie Państwo, że macie dobry kontakt z własnym dzieckiem?
a) Tak
b) Raczej tak
c) Nie

2. Czy znacie Państwo rodzaje narkotyków?
a) Tak
b) Nie
c) Jeżeli tak to proszę je wymienić:

3. Czy rozmawialiście Państwo z własnym dzieckiem o zagrożeniach jakie niosą ze sobą:
a) Narkotyki: tak nie
b) Alkohol: tak nie
c) Papierosy tak nie
d) Drastyczne stosowanie diet odchudzających: tak nie

4. Czy potrafilibyście Państwo zauważyć, że Wasze dziecko zażyło/stosowało:
a) Narkotyki: tak nie
b) Alkohol: tak nie
c) Papierosy tak nie
d) Dietę odchudzającą tak nie

5. Kto zdaniem Państwa szczególnie powinien przeciwdziałać narkomanii?
a) Rodzina
b) Szkoła
c) Kościół
d) Parlament
e) Policja
f) Wszystkie instytucje
g) Inne, jakie: …………………………………………………………………


