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PRZYKŁADOWA ANKIETA DO BADANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW  
WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Instrukcja
Niniejsza ankieta jest w pełni anonimowa. Bardzo prosimy o szczere, zgodne z prawdą odpowie-

dzi. W większości pytań należy zaznaczyć (kółkiem) tylko jedną odpowiedź, ale są też takie, w któ-

rych możesz zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które uważasz za prawdziwe – będzie to zaznaczone 

w poleceniu. W wykropkowane miejsca należy wpisać własną odpowiedź.

1.  Ile masz lat?
 ………………………………………………………………………………………………………

2. Twoja płeć

 a)  kobieta

 b) mężczyzna

3.  Twoje relacje z rówieśnikami w klasie

 a) są bardzo dobre, jestem naprawdę popularny/popularna i lubiany/lubiana

 b)  są zadowalające, mam paczkę dobrych znajomych

 c)  są niezadowalające, mam mniej znajomych niż bym chciał(-a)

 d)   są złe, z większością klasy nie umiem się dogadać, często doświadczam różnych nieprzyjem-

ności

4.  Kiedy jesteś w grupie

 a)  raczej przewodzę pozostałym, jestem liderem/liderką

 b)  nie przewodzę, ale cieszę się szacunkiem

 c)  staram się zdobyć zainteresowanie innych

 d)  nie umiem się odnaleźć, często jestem poza grupą

5.   Kiedy popularne osoby z klasy starają się mnie namówić do czegoś niezgodnego z regu-
laminem szkoły

 a)  bez trudu potrafię im odmówić, nie zależy mi na ich opinii

 b)   potrafię odmówić, jeśli uznam, że ich propozycja nie jest ciekawa, ale jeśli przypadnie mi do 

gustu, to się zgadzam

 c)  zgadzam się często, w końcu ich opinia naprawdę się liczy
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6.  Czy uważasz, że narkomania jest ważnym problemem społecznym?

 a)  tak

 b)  nie

 c)  nie wiem/nie interesuje mnie to

7.   Czy słyszałaś(-eś) o jakichś osobach z Twojej szkoły lub znasz osobiście osoby, które zaży-
wają narkotyki czy dopalacze lub odurzają się lekami?

 a) tak

 b) nie

8. Czy ktoś z Twoich bliskich lub znajomych ma lub miał kontakt z narkotykami?

 a) tak

 b) nie

 c)  nie wiem

9.   Czy kiedykolwiek ktoś ze szkoły proponował Ci narkotyki, dopalacze lub leki mające odu-
rzające właściwości?

 a)  tak, była to osoba spoza klasy

 b)  tak, był to ktoś z klasy

 c)  tak, była to bliska mi osoba

 d) nie

10. Czy zdarzyło Ci się odmówić wzięcia narkotyku?

 a) tak, bez problemu

 b) tak, ale miałam/miałem z tego powodu nieprzyjemności

 c) nie

 d) na razie nikt mi nie składał takiej propozycji

11.  Czy w Twojej szkole można kupić narkotyki, dopalacze lub leki mające odurzające właś-
ciwości?

 a)  tak i wiem od kogo

 b) tak, ale tylko o tym słyszałam/słyszałem

 c)  nic o tym nie wiem

 d)  jestem niemal pewna/pewien, że nie można
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12.  Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zażywać narkotyki, dopalacze lub leki mające odurza-
jące właściwości?

 a) tak

 b) nie

13. Jeśli tak, to jakie – zaznacz wszystkie zgodne z prawdą odpowiedzi

 a)  marihuana lub haszysz

 b) leki dostępne w aptece, np. uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, na kaszel lub katar

 c)  substancje wziewne (np. kleje)

 d)  amfetamina

 e)  grzyby halucynogenne

 f )  ecstasy

 g)  LSD

 h)  crack

 i)  kokaina

 j)  heroina

 k)  polska heroina, tzw. kompot

 l)  sterydy anaboliczne

14. Jeśli używałaś(-eś) narkotyków, gdzie spróbowałaś(-eś) ich po raz pierwszy?

 a)  na prywatce

 b)  na dyskotece

 c)  w szkole

 d)  w domu

 e)  na wagarach

 f )  na wakacjach

 g)  w innych okolicznościach: ………………………………………………………………………

15.  Jeśli miałaś(-eś) kontakt z narkotykami, czy po pierwszym razie próbowałaś/próbowałeś 
znowu?

 a)  tak

 b) nie
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16.  Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zażywałaś/zażywałeś narkotyki, dopalacze lub leki 
mające odurzające właściwości?

 a)  tak

 b) nie

17. Jeśli tak, to jakie – zaznacz wszystkie zgodne z prawdą odpowiedzi

 a)  marihuana lub haszysz

 b)  leki dostępne w aptece, np. uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, na kaszel lub katar

 c)  substancje wziewne (np. kleje)

 d)  amfetamina

 e)  grzyby halucynogenne

 f )  ecstasy

 g) LSD

 h)  crack

 i)  kokaina

 j)  heroina

 k)  polska heroina, tzw. kompot

 l)  sterydy anaboliczne

18.  Czy w ciągu ostatnich 30 dni zażywałaś(-eś) narkotyki, dopalacze lub leki mające odu-
rzające właściwości?

 a)  tak

 b)  nie

19.  Jeśli tak, to jakie – zaznacz wszystkie zgodne z prawdą odpowiedzi:

 a)  marihuana lub haszysz

 b)  leki dostępne w aptece, np. uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, na kaszel lub katar

 c)  substancje wziewne (np. kleje)

 d) amfetamina

 e)  grzyby halucynogenne

 f )  ecstasy

 g)  LSD

 h)  crack

 i)  kokaina

 j)  heroina
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 k)  polska heroina, tzw. kompot

 l)  sterydy anaboliczne

20.  Czy uważasz, że okazjonalne zażywanie narkotyków, dopalaczy lub leków mających odu-
rzające właściwości jest groźne?

 a)  tak

 b)  nie

 c)  nie wiem

21.  Jeśli używasz narkotyków, dopalaczy lub leków mających odurzające właściwości, jak się 
z tym czujesz?

 a)  mam nad tym pełną kontrolę i w każdej chwili mogę rzucić

 b)  czuję, że mogę mieć z tym problem

 c)  mam poważny problem i chcę zerwać z nałogiem, potrzebuję pomocy

22.  Gdybyś miał(-a) problem z zażywaniem narkotyków, gdzie szukałbyś(-abyś) rady i pomocy?

 a) rodzice

 b)  rodzeństwo lub dalsza rodzina

 c)  przyjaciele (rówieśnicy)

 d)  szkoła (wychowawca, ulubiony nauczyciel, pedagog szkolny)

 e)  Internet

 e)  MONAR

 d)  kościół

 e)  telefon zaufania

 g)  nie mam do kogo się zwrócić

 h)  nie zastanawiałam/zastanawiałem się nad tym

23. Czy Twoim zdaniem narkotyki są atrakcyjne dla młodych ludzi?

 a)  tak

 b)  nie

 c)  nie wiem

24. Jeśli tak, to dlaczego – zaznacz wszystkie zgodne z prawdą odpowiedzi:

 a)  można uciec od problemów

 b)  można się poczuć kimś lepszym, bardziej interesującym

 c)  dają poczucie niezależności, dorosłości
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 d)  zapewniają akceptację grupy

 f )  są modne

 g)  inne przyczyny – jakie:

  ……………………………………………………………………………………………………

25.  Które minusy zażywania narkotyków, dopalaczy lub leków mających odurzające właści-
wości są Twoim zdaniem najpoważniejsze?

 a)  poważne skutki zdrowotne

 b) można przez nie stracić kontrolę nad swoim życiem

 c)  można przez nie stracić dobry kontakt z bliskimi osobami

 d)  mają negatywny wpływ na nasz wygląd (niezdrowa cera, przekrwione oczy, przedwczesne 

starzenie się itp.)

 e)  można mieć przez nie kłopoty z psychiką

 f )  można mieć problemy z nauką – trudniej jest się skoncentrować, szwankuje pamięć itp.

 g) pod ich wpływem ludzie robią rzeczy, których później żałują

 h) trzeba na nie wydawać coraz więcej pieniędzy

 i) inne przyczyny – jakie:

  ……………………………………………………………………………………………………

Sprawdź, czy zaznaczyłaś/zaznaczyłeś odpowiedzi na wszystkie pytania.

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!


