
Żary, 17.04.2020

Witam wszystkich Uczniów!

Jak się macie?

Dzisiaj proponuję konkurs dotyczacy uzależnień. Będą nagrody.

W wolnej chwili przeczytajcie, rozwiążcie i mi odeślijcie. Dla pięciu pierwszych
osób, które poprawnie rozwiążą test, czekają nagrody – niespodzianki.

Za dwa tygodnie zmaieszcze poprawne odpowiedzi. Wiec macie na to prawie
dwa tygodnie – tj. do 30 kwietnia.

Pozdrawiam i cały czas jestem do Waszej dyspozycji.

Iwona Szymczak – pedagog

e-mail: itelecka@ wp.pl

TEST WIEDZY O UZALEŻNIENIACH

1. Czy sprzedaż piwa w Polsce jest dozwolona osobom, które ukończyły:

a) 17 lat,

b) 18 lat,

c) 21 lat.

2. Picie alkoholu przez kobiety w ciąży jest:

a) wskazane, np. czerwone wino,

b) niedopuszczalne,

c) wskazane w małych ilościach.

3. Podaj trzy przykłady negatywnego wpływu nadużycia alkoholu dla rodziny:



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

4. Co oznacza skrót AA?

…………………………………………………………………………………….….

5. Jakim wirusem mogą zakazić się narkomani wstrzykujący sobie narkotyki?

a) koronawirus.

b) AH1N1,

c) HIV,

d) AIDS.

6. Spośród wymienionych zjawisk zaznacz trzy, które mogą wskazywać na
uzależnienie od alkoholu:

a) przetłuszczające się włosy,

b) kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości,

c) nieprzyjemny zapach z ust,

d) silna, natrętna potrzeba spożywania alkoholu,

e) utrata kontroli nad piciem,

7. Do objawów abstynencyjnych zalicza się:

a) drżenia mięśniowe,

b) nadciśnienie tętnicze,

c) łysienie,

d) zaburzenia snu,

e) przetłuszczone włosy.

8. Organizacja założona przez Marka Kotaństkiego to:

a) Monar,

b) Światowa Organizacja Zdrowia,

c) PARPA.

9. Zaznacz właściwą odpowiedź, wpisując krzyżyk:



LP. PYTANIE PRAWDA FAŁSZ

1. Osoby z „mocną głową” mogą bezpiecznie pić więcej
alkoholu od innych.

3. Alkohol w piwie i winie nie jest groźny.

5. Istota uzależnienia od alkoholu polega na tym, że człowiek
traci zdolność do kontroli swojego picia.

6. Marihuana jest lekkim narkotykiem i nie uzależnia.

8. Picie alkoholu i zażywanie środków odurzających pomaga
w rozwiązywaniu problemów osobistych.

9. Uzależniają się tylko ludzie słabi.

10. Alkohol może być dobrym lekarstwem na dolegliwości.

11. „Branie tylko dla przyjemności” nie uzależnia.

12. Zatrucie śmiertelne zwykle występuje przy stężeniu 4 ‰.

13. Detoksykacja, to proces odtrucia organizmu.

14. Uzależnienie to choroba na całe życie.

15. Problemy mają tylko prymitywni ludzie ze złych środowisk.

16. Biologicznie uzaleznienie od alkoholu zwiazane jest z
pojawieniem się w organizmie enzymow, które rozkladaja
alkohol.

17. Według polskiego prawa prowadzenie samochodu po
przekroczeniu stężenia  0,2‰ jest zakazane.

10. Wymień fazy uzależnienia od alkoholu:

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

11.  Wymień co najmniej 4 objawy mogące wskazywać na zażywanie narkotyków:

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


