
 С обзиром да је алкохолизам један од горућих проблема у нашем друштву , достављам вам тест 
за процену, којим ћете стећи увид у сопствену ситуацију. Нисте у обавези да достављате резултате 
теста. Тест се ради анонимно. Сличну процену можете да изведетеи  за неку другу супстанцу (или 
активност – клађење, играње компјутерских игрица, коришћење телефона и сл.). 
 

 

         

Тест за процену проблема са алкохолом: 

1. Можеш ли да попијеш више алкохола од других а да ти се то не примећује? 
2. Да ли некада попијеш алкохол да би се опустио/опустила или смирио/смирила? 
3. Да ли си некада био/била у свађи са члановима породице због количинe алкохола који 
си попио/попила? 
4. Да ли некада одлучиш да ограничиш количину попијених алкохолних пића,  а на крају 
прекорачиш то ограничење? 
5. Да ли ти је потребан алкохол у одређено доба дана? 
6. Одлучиш ли некад да потпуно прекинеш са пићем на неко време, а онда прекршиш то 
обећање (дато себи или другима)? 
7. Да ли икада попијеш пиће кришом, или доливаш себи у чашу кад нико не види? 
8. Да ли понекад пијеш да би разбио/разбила трему или се охрабрио/охрабрила? 
9. Да ли икада лажеш о попијеној количини алкохола? 
10. Да ли ти се догодило да се ујутру не сећаш шта се догађало претходне вечери за време 
пијења? 
11. Да ли ти се у пријатној атмосфери, после једне-две чаше(ице) алкохола, јави жеља да 
наставиш да пијеш? 
12. Да ли сте се некада ти или твоја породица постидели због нечега што си 
урадио/урадила док си био/била под дејством алкохола? 
13. Да ли ти је неко саветовао да смањиш количине попијених алкохолних пића? 
14. Да ли некада осећаш кривицу што пијеш алкохол? 
15. Мислиш ли да су особе које уопште не пију алкохол досадне и уштогљене? 
16. Да ли ти се чини да своје прво алкохолно пиће попијеш пре него остали у твом 
друштву? 
17. Пијеш ли алкохол у кући, током дана или пред спавање? 
18. Мислиш ли да је претеран захтев да више не пијеш алкохол?     
 

 

 

 

 

 



Процена одговора: 

0–5 ДА – Твој однос према пијењу је у реду. 

6–9 ДА – Налазиш се у „сивој зони” односа са алкохолом, преиспитај своје понашање. 

10 и више ДА – Важно је да озбиљно размотриш однос према алкохолу, јер резултати 
сугеришу да и сам/сама увиђаш колико неугодности имаш које су повезане са пијењем. 
Разговарај са неким стручњаком. 

Домаћи задатак : наћи и навести начине превенције за сузбијање болести зависности. 

Одрадити задатке на тему " Болести зависности". 


