
Wyniki badania przeprowadzonego w Publicznym Gimnazjum  

im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym  

na temat stosowania przez młodzież środków uzależniających 

W grudniu 2014 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie 

Narodowym zostało przeprowadzone badanie ankietowe. Podstawowym celem badania była 

diagnoza rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. 

W badaniach pytano nie tylko o skalę tych doświadczeń, ale również o ich częstotliwość 

i okoliczności, dzięki temu możliwe jest oszacowanie wielkości populacji młodych ludzi, 

którzy mają za sobą pojedyncze eksperymenty lub wielokrotne doświadczenia związane 

z piciem alkoholu, paleniem papierosów, spożywaniem napojów energetyzujących itp. 

Ważnym celem naszych badań jest również poznanie postaw młodzieży wobec 

różnych substancji psychoaktywnych, ich orientacji w tym zakresie oraz ocena poziomu 

ryzyka związanego z używaniem poszczególnych środków. 

Wiedza ta jest niezbędna przy planowaniu różnych strategii oraz programów 

profilaktycznych. 

Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, 

która zawierała pytania zamknięte.  

W badaniu wzięli udział uczniowie klas I-III.  

Alkohol 

Czy kiedykolwiek piłeś alkohol? 

 

 

Kiedy po raz pierwszy piłeś/as alkohol? 
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Z przeprowadzonego wśród uczniów gimnazjum badania wynika, iż 23% osób 

z pośród badanych spożywało już alkohol, 77% natomiast udzieliło odpowiedzi, że nie 

zdarzyło im się jeszcze spożywać napojów alkoholowych. Z pośród tych osób, które 

zadeklarowały, że spożywały już alkohol  50% z nich udzieliło odpowiedzi, że po raz 

pierwszy pili alkohol będąc jeszcze uczniami szkoły podstawowej, również 50%, że w wieku 

gimnazjalnym.  

Z kim pierwszy raz piłeś/aś alkohol? 

 

Gimnazjaliści, którzy zadeklarowali, iż spożywali już alkohol napisali, iż pierwszy raz 

pili go z koleżanką/kolegą – 60%, 16% uczniów napisało, że alkohol spożywali sami, również 

16%, iż ze znajomymi w grupie. 8% badanych napisało również, że po raz pierwszy alkohol 

spożywali z rodzicami.  

Czy ktoś namawiał uczniów do spożywania alkoholu? 

 

82% osób z pośród badanych udzieliło odpowiedzi, że nigdy nikt nie namawiał ich do 

picia alkoholu. 18% uczniów natomiast udzieliło odpowiedzi, że byli oni namawiani do 

spożywania napojów alkoholowych.   
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W jaki sposób zdobywasz alkohol?  

 

 

Czy sprzedawcy odmawiają uczniom sprzedaży alkoholu?  

 

Na pytanie dotyczące tego, w jaki sposób uczniowie zdobywają alkohol 44% z pośród 

tych, którzy zadeklarowali, że spożywali już alkohol na to pytanie udzieliło odpowiedzi, że są 

oni częstowani przez kolegów/koleżanki. Natomiast pozostałe osoby, tj. 36% zadeklarowali, 

że to starszy kolega kupuje na ich prośbę.    

Z kolei na pytanie czy podczas próby kupienia alkoholu sprzedawca odmawia jego 

podania, jedna osoba, która próbowała kupić kiedykolwiek alkohol napisała, że  nie 

odmówiono jej jego podania.  

Czy w ciągu ostatnich 30 dni spożywałeś/aś alkohol? 

TAK NIE 

11 – (44% z pośród tych osób, które 
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Jaki alkohol pili uczniowie? 

 

Z pośród uczniów, którzy spożywali alkohol 88% napisało, że było to piwo, 44% 

udzieliło, że pili wino, 36%  wódkę oraz jedna osoba napisała, że piła drinki.  

 

NARKOTYKI  

Czy uczniowie zażywali kiedykolwiek narkotyki? 

Z pośród badanych uczniów 1 osoba zadeklarowała, że zdarzyło jej się zażywać 

narkotyki, osoba ta jednak nie udzieliła odpowiedzi, jakiego rodzaju były to środki. Z kolei 

99% badanych zadeklarowało, że nigdy nie zdarzyło im się zażywać narkotyków.  

Jak uczniowie oceniają zjawisko narkomanii? 

 

Uczniowie zapytani o to jak oceniają zjawisko narkomanii udzielali następujących 

odpowiedzi. Zdaniem 55% badanych narkomania to poważny problem, 27% uważa to 

zjawisko za tragedię, 15% osób nie ma na ten temat zdania. Z kolei 1 osoba uważa, że jest to 

sposób na zabawę, również 1, że to nic wielkiego.  
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Czy kiedykolwiek uczniowie bezpośrednio zetknęli się z narkotykami i czy zdarzyło się, 

że ktoś namawiał ich do wzięcia narkotyków? 

 

Z odpowiedzi udzielonych przez uczniów wynika, że 7% z pośród nich bezpośrednio 

zetknęło się z narkotykami, ktoś kiedyś im je pokazywał, 93% natomiast udzieliło 

odpowiedzi, że nigdy nie mieli bezpośredniego kontaktu z narkotykami.  Z kolei na pytanie 

dotyczące tego, czy ktoś namawiał ich do wzięcia narkotyków, 1 osoba udzieliła odpowiedzi, 

że taka sytuacja miała miejsce, natomiast pozostali odpowiedzieli, że nigdy przez nikogo nie 

byli namawiani do brania narkotyków.   

 

PAPIEROSY  

Czy palisz papierosy? 

Z pośród poddanych badaniu uczniów 5% zadeklarowało, iż pali papierosy, pozostali 

natomiast tj. 95% osób udzieliło odpowiedzi, że nie palą oni papierosów.  

Dlaczego palisz? 

 

Osoby, które w ankiecie udzieliły odpowiedzi twierdzącej dotyczącej palenia 

papierosów, w następnym pytaniu dotyczącym tego dlaczego to robią odpowiedzieli, że po to, 
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aby rozładować napięcie – 100% osób palących. Jeden uczeń z pośród nich napisał również, 

że pali papierosy dla zabawy.  

W jaki sposób zdobywasz papierosy? 

 

Uczniowie, którzy palą papierosy najczęściej proszą o ich kupienie starszego kolegę – 

60%, 40% tj. 2 osoby kupują papierosy same, również 40% czyli 2 osoby zadeklarowały, że 

najczęściej są częstowani papierosami przez kolegę/koleżankę.  

 

Jeżeli uczniowie sami próbują kupić papierosy, to czy sprzedawcy im odmawiają ich 

sprzedaży? 

 

Z przeprowadzonego badania wynika, że 2 uczniom, którzy próbowali sami kupić 

papierosy sprzedawca czasami  odmawia ich sprzedaży, 1 uczeń zadeklarował, że podczas 

próby samodzielnego kupienia papierosów nigdy mu nie odmówiono ich podania. Pozostali 

uczniowie natomiast udzielili odpowiedzi, że  nie kupują papierosów.  

Czy w ciągu ostatnich 30 dni uczniowie palili papierosy? 

TAK NIE 
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zadeklarowały, że palą papierosy 

 

4 z pośród badanych gimnazjalistów zadeklarowało, że palili papierosy w przeciągu 

ostatnich 30 dni. 

 

DOPALACZE  

Czy wiesz czym są dopalacze? 

 

69% badanych gimnazjalistów udzieliło odpowiedzi, iż wiedzą oni czym są dopalacze, 

31% natomiast udzieliło przeciwnej odpowiedzi. 1 osobie zdarzyło się zażywać tego typu 

substancje. Na pytanie dotyczące tego dlaczego osoba ta sięgnęła po dopalacze, udzielona 

została odpowiedź, że dla relaksu.  

 

NAPOJE ENERGETYCZNE  

Czy pijesz napoje energetyczne ? 

 

Z badania wynika, że 53% badanych gimnazjalistów pije napoje energetyczne, 

przeciwnej odpowiedzi natomiast udzieliło 47% badanych. 
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Czy spożywasz napoje energetyczne przed wzmożonym wysiłkiem fizycznym lub 

umysłowym oraz czy pijesz je dlatego, że lubisz? 

 

Na pytanie dotyczące tego czy uczniowie spożywają napoje energetyczne przed 

wzmożonym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym 5% badanych gimnazjalistów udzieliło 

odpowiedzi, iż zdarza im się spożywać napoje energetyczne przed wysiłkiem fizycznym lub 

umysłowym, 66% ankietowanych zadeklarowało, że nie zdarza im się to, 9% badanych sięga 

po te napoje czasami w tego typu sytuacjach, natomiast 10% pije je rzadko. 

Z kolei na pytanie dotyczące tego czy uczniowie pijż wyżej wymienione napoje 

dlatego, że je lubią 13% uczniów udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 28% napisało, że zdarza 

im się to czasami, natomiast 47% gimnazjalistów udzieliło odpowiedzi, że nie piją napojów 

energetycznych dlatego, że je lubią.  

Czy uważasz, ze spożywanie napojów energetycznych jest szkodliwie dla organizmu? 

 

53% uczniów uważa, że spożywanie napojów energetycznych jest szkodliwe dla 

organizmu człowieka, odmiennego zdania jest 12% uczniów, z kolei 35% badanych udzieliło 

odpowiedzi, że nie wiedzą oni czy tego typu napoje szkodzą organizmowi.  
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WYNIKI DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY 

TUSZÓW NARODOWY BADAJACEJ PROBLEM WYSTĘPOWANIA ALKOHOLU 

W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 80 mieszkańców gminy Tuszów 

Narodowy. Do przeprowadzenia badania posłużono się anonimową ankietą składającą się 

z 11 pytań.  

 

W badaniu wzięli udział mieszkańcy w różnym wieku . Przedział wiekowy 

przedstawiony jest na poniższym wykresie.  

 

Najwięcej osób biorących w badaniu było w przedziale wiekowym 41-50 lat – 36%, 30% 

ankietowanych było w przedziale wiekowym 31-40, 11% w przedziale 20-30, natomiast najmniej, bo 

tylko 4% powyżej 60 roku życia.  

 

Jak duży jest problem występowania alkoholu w miejscowości respondentów? 

 

Z pośród ankietowanych największa grupa, 43% udzieliła odpowiedzi, że w ich 

miejscu zamieszkania problem występowania alkoholu jest mały, zdaniem 36% badanych 

problem ten jest znaczny, 11% twierdzi, że znikomy. Natomiast według 10% problem 

występowania alkoholu w ich miejscowości jest duży.  
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Kolejne pytanie zadane w ankiecie dotyczyło tego, czy w ostatnich latach spożycie 

alkoholu w miejscowości respondentów wzrosło? 

 

Na pytanie dotyczące tego, czy w miejscowości badanych spożycie alkoholu wzrosło 

w ostatnich latach 49% badanych udzieliło odpowiedzi, iż trudno jest im cokolwiek na ten 

temat powiedzieć. 21% uważa, że spożycie alkoholu jest większe, niż to, które miało miejsce 

kilka lat temu, 20% uważa, że jest ono takie samo, z kolei 10% zadeklarowało, iż ich zdaniem 

obecnie spożycie alkoholu jest mniejsze niż dawniej.  

 

Czy w miejscowości respondentów dostęp do alkoholu jest łatwy? 

 

Z większości uzyskanych odpowiedzi wynika, że dostęp do alkoholu w 

miejscowościach respondentów jest łatwy. Uważa tak 76% badanych. Przeciwnej odpowiedzi 

udzieliło 19% biorących udział w badaniu. Pozostałe osoby nie udzieliły na to pytanie 

odpowiedzi.  
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Kolejnym zadanym pytaniem było to, jaki rodzaj alkoholu zdaniem ankietowanych jest 

najczęściej kupowany? 

 

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że najczęściej kupowanym alkoholem jest piwo, 

odpowiedzi takiej udzieliło 60% badanych, 36% twierdzi, że jest to wino, 11% zaznaczyło 

odpowiedź, że alkoholem tym jest wódka.  

 

Czy wg respondentów w ich okolicy właściciele sklepów nie przestrzegają 

obowiązującego prawa i sprzedają alkohol osobom nieletnim lub nietrzeźwym? 

 

Analizując odpowiedzi badanych na powyższe pytanie można stwierdzić, że 

najwyższy procent respondentów uważa, że w ich okolicy nie ma takich sytuacji, aby osoby 

0

10

20

30

40

50

piwo wino wódka inne

0

10

20

30

40

50

60

często

nie, nigdy

nie zwracam na to uwagi



nieletnie lub nietrzeźwe mogły kupić alkohol – odpowiedzi takiej udzieliło 70% badanych. 

Zdaniem 21% ankietowanych często zdarza się, że osoby nietrzeźwe lub nieletnie dokonują 

takiego zakupu, z kolei 9% nie zwraca na to uwagi.   

 

 

 

Czy kiedykolwiek respondenci zwracali uwagę jakiejś osobie, by nie piła alkoholu? 

 

Z pośród poddanych badaniu osób 65% zadeklarowało, że zdarzyło im się zwracać 

uwagę osobom spożywających alkohol, by tego nie robiły. Pozostali uczestnicy badania 

udzielili odpowiedzi, że nigdy nikomu nie zwracali w takim przypadku uwagi.  

 

Czy kiedykolwiek respondenci byli świadkami awantury spowodowanej przez osoby pod 

wpływem alkoholu?  
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56% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że kilkakrotnie zdarzyło im się być 

świadkiem awantury, jaką spowodowały osoby będące pod wpływem alkoholu. 21% 

zadeklarowało, że widzieli taką sytuację jeden raz, natomiast 23% napisało, że nigdy taka 

sytuacja nie miała miejsca w ich obecności.  

 

 

 

Czy w miejscowości respondentów występuje zjawisko picia alkoholu w miejscach 

publicznych? 

 

Z odpowiedzi udzielonych przez poddane badaniu osoby wynika, że spożywanie 

alkoholu w miejscach publicznych jest zjawiskiem sporadycznym, uważa w ten sposób 55% 

ankietowanych. 31% zadeklarowało, że jest to zjawisko bardzo częste, natomiast 14% uważa, 

że w ich miejscowości, takie sytuacje nie mają miejsca.  

 

Czy uważa Pan/Pani, że alkohol powinien być sprzedawany bez względu na wiek? 
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Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że alkohol nie powinien być 

sprzedawany każdemu bez względu na wiek – twierdzi w ten sposób 94% badanych. 

Odmiennego zdania jest 4% ankietowanych.  

 

 

 

 

Kolejne pytania związane były z profilaktyką alkoholową i dotyczyły tego, czy w miejscu 

zamieszkania badanych profilaktyka alkoholowa jest czymś znanym oraz  

czy profilaktyka ta jest wg nich potrzebna?  
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Na pytania dotyczące profilaktyki alkoholowej 56% badanych zadeklarowało, że 

profilaktyka alkoholowa w ich miejscowości jest czymś raczej nieznanym, odmiennego 

zdania jest 44% ankietowanych. Z kolei na pytanie dotyczące tego, czy profilaktyka 

alkoholowa jest potrzebna i czy powinno się prowadzić działania profilaktyczne 56% 

ankietowanych udzieliło odpowiedzi, iż zdecydowanie należy prowadzić tego typu działania, 

23% napisało, że raczej powinno się prowadzić taką profilaktykę. 2% ankietowanych 

zadeklarowało, że tego typu działania są raczej niepotrzebne, z kolei 16% udzieliło 

odpowiedzi, że trudno jest im cokolwiek na ten temat powiedzieć.  

 

 


