Pytania testowe do egzaminu na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Czerwiec 2019.
1.

Stan nietrzeźwości (określony ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
ma miejsce gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi lub prowadzi do:
a) Powyżej 0,2 ‰
b) Powyżej 0,5 ‰
c) Powyżej 0,8 ‰

2. Kiedy kobieta nie powinna spożywać alkoholu aby uniknąć szkód poalkoholowych
u dziecka:
a) w I i III trymestrze ciąży
b) w I i II trymestrze ciąży
c) od I do III trymestru ciąży
3.

Do objawów zespołu uzależnienia od alkoholu według „Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji
Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10)” nie należy:
a) Picie alkoholu każdego dnia
b) Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia alkoholu
c) Kontynuacja spożywania alkoholu pomimo świadomości strat i zniszczeń z tego wynikających

4.

W przypadku osoby zobowiązanej przez Sąd Rodzinny do leczenia odwykowego w momencie
stawienia się lub dowiezienia do placówki :
a) Osoba ta powinna wyrazić zgodę na leczenie, ponieważ nie jest ubezwłasnowolniona
b) Zgodę na leczenie w szpitalu podpisuje kurator sądowy, mający nadzór nad jej leczeniem
c) Orzeczenie Sądu jest równoznaczne z wyrażeniem przez pacjenta zgody na umieszczenie
w placówce leczniczej

5.

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane mogą być:
a) Każdemu przedsiębiorcy, który przedstawi zgodę organizatora imprezy na otwartym
powietrzu
b) Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych
c) Każdemu przedsiębiorcy, który uzyska pozytywną opinię gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych

6.

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wydaje opinię w przedmiocie:
a) Zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w przedmiocie maksymalnej
liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu na terenie gminy
b) Kwalifikacji przedsiębiorcy do prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych
c) Zasadności decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

7.

W decyzji o przyznaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych organ nie umieszcza:
a) Oznaczenia rodzaju zezwolenia
b) Dopuszczalnych godzin działalności punktu
c) Miejsca sprzedaży

8.

Do kontroli działalności przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych stosuje się:
a) Wyłącznie przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
b) Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
c) Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy
Prawo przedsiębiorców
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9.

Które z wymienionych niżej zadań nie należy – zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – do zadań własnych gminy:
a) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu
b) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy materialnej
c) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla
dzieci
i młodzieży

10. Uznaje się, że górny próg stężenia alkoholu we krwi dla picia o niskim ryzyku szkód wynosi:

a) 0,20 promila
b) 0,55 promila
c) 0,75 promila
11. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do
złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim do dnia:
a) 31 grudnia
b) 15 stycznia
c) 31 stycznia
12. Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub jednostki Policji pozostają tam aż do wytrzeźwienia,
nie dłużej niż:
a) 12 godzin
b) 24 godziny
c) Do rana
13. W cyklu przemocy wobec bliskich (opisanych przez E.Walker) nie wymienia się:
a) Fazy przemocy psychologicznej
b) Fazy ostrej przemocy
c) Fazy miodowego miesiąca
14. W Polsce zabroniona jest reklama i promocja:
a) Wódki
b) Piwa
c) Wszystkich napojów alkoholowych, z wyłączeniem piwa
15. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyny niezłożenia oświadczenia o wartości
sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku
poprzednim może ubiegać się o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż:
a) Po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia
b) Po upływie 6 miesięcy od dnia niedokonania opłaty za zezwolenie w terminie ustawowym
c) Po upływie 8 miesięcy od dnia niedokonania opłaty za zezwolenie w terminie ustawowym
16. Podczas imprezy rekreacyjnej na powietrzu jest sprzedawane piwo. Aby odbywało się to zgodnie z
prawem wystarczy:
a)
Posiadać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu i na jego podstawie
sprzedawać piwo na imprezie
b)
Złożyć wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego do wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) i wnieść opłatę na konto gminy
c)
Otrzymać zezwolenie jednorazowe
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17. Uprawnienia do złożenia wniosku do sądu o skierowanie osoby uzależnionej na leczenie odwykowe
oprócz gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych posiada:
a)
Prokurator
b)
Policja lub straż miejska
c)
Najbliższa rodzina osoby uzależnionej

18.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych:
a) Osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do
lat 18, na kredyt lub pod zastaw;
b) Młodzieży do lat 18, osobom agresywnym, pijanym
c) Kobietom w ciąży, osobom nietrzeźwym, małoletnim

19.

W Polsce leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu prowadzą:
a) Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia stacjonarne i
całodobowe oraz ambulatoryjne.
b) Wyłącznie specjalistyczne ośrodki odwykowe zarówno prywatne jak i państwowe
c) Wszystkie placówki (w tym punkty konsultacyjne, ośrodki miejskie) pod warunkiem, że
zatrudniają certyfikowanego specjalistę uzależnień

20.

Napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia
rolniczego w stężeniu przekraczającym:
a) 0,5 % objętościowych alkoholu
b) 0,1 % objętościowych alkoholu
c) 0,2 % objętościowych alkoholu

21.

Która z definicji najlepiej opisuje zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży?
a) Różne działania podejmowane, niosące ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia
fizycznego jak i psychicznego
b) Różne działania zmierzające do podniesienia poziomu adrenaliny i poczucia lęku
c) Różne działania szkodzące zdrowiu fizycznemu (np.: treningi siłowe oparte na stosowaniu
niedozwolonego dopingu)

22.

Właściwymi strategiami profilaktycznymi w profilaktyce uniwersalnej są:
a) Strategie rozwijania umiejętności wychowawczych, edukacji normatywnej, rozwoju zasobów
środowiskowych
b) Strategie ograniczania picia, kontrolowania zachowań dysfunkcyjnych, redukcji szkód
c) Strategia perswazyjna

23.

Najskuteczniejszą formą pracy profilaktycznej jest:
a) Realizacja programu przykładającego wagę do uczenia umiejętności odpierania presji
społecznej, rozwijania postaw osobistego zaangażowania, trenowania innych ważnych
umiejętności życiowych oraz budowania przekonań i systemu wartości u młodych ludzi
b) Ciekawa akcja czy prelekcja (szczególnie z udziałem trzeźwego alkoholika) odnosząca się
do konkretnych doświadczeń tego człowieka
c) Uczestnictwo w wyjazdach na tzw. obozy i kolonie profilaktyczne, wypoczynek i rekreacja
oparta na zajęciach sportowych

24. Przyjmujemy, że w pewnych okolicznościach wymagana jest abstynencja, w szczególności dotyczy
to:
a) Picia w ciąży, picia w trakcie leczenia, gdy zażywamy przepisane przez lekarza leki, przed
lub w czasie prowadzenia samochodu, w pracy
b) Szczególnie ważnych uroczystości rodzinnych, kiedy mamy obniżony nastrój i samopoczucie
c) Nie ma takich okoliczności, zawsze trzeba się kierować rozsądkiem i zdrowym myśleniem
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25. Jakiego poziomu alkoholu we krwi nie powinien przekraczać kierowca wg polskiego prawa?
a) 0,5 promila
b) 0,4 promila
c) 0,2 promila
26. Jak wg polskiego prawa nazywa się stan, w którym kierowca ma od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we
krwi:
a) Stan pod wpływem alkoholu
b) Stan po użyciu alkoholu
c) Stan nietrzeźwości
27. Syndrom sztokholmski to:
a) Składowa wyuczonej bezradności wobec zachowania sprawcy
b) Syndrom uogólnionego lęku wobec sprawcy
c) Syndrom paradoksalnej wdzięczności i fascynacji osobą sprawcy

28. Do zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie należy:
a) Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia
b) Tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
c) Prowadzenie poradnictwa i podejmowanie interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie
29. To, że przemoc jest intencjonalna najlepiej opisuje poniższe stwierdzenie:
a) Jest działaniem, podjętym z premedytacją i sprawca chce skrzywdzić drugą osobę
b) Jest zamierzonym działaniem lub zaniechaniem działania i ma na celu wywarcie wpływu na
drugą osobą
c) Osoba stosująca przemoc odreagowuje na ofierze swoje frustracje, których nie ma odwagi
inaczej rozładować
30. Jak inicjujemy postępowanie karne w sprawie o znęcanie?
a) Składając pozew do sądu
b) Składając wniosek do policji lub do prokuratury
c) Składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do policji lub prokuratury
31. W jakim trybie ścigane jest przestępstwo znęcania się nad rodziną uregulowane w artykule 207 kk?
a) W trybie publiczno-skargowym z urzędu
b) W trybie publiczno-skargowym na wniosek
c) W trybie prywatno-skargowym
32. Które z poniższych zadań nie może być realizowane przez samorząd gminny w ramach gminnych
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych?
a) Opracowanie i dystrybucja na terenie gminy materiałów informacyjnych o możliwościach
uzyskania pomocy dla rodzin z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w gminie i powiecie
b) Zorganizowanie obowiązkowego szkolenia dla przedsiębiorców starających się o wydanie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dotyczącego przestrzegania zakazu
sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim
c) Realizacja programów profilaktycznych w szkołach dotyczących używania substancji
psychoaktywnych (alkohol i narkotyki)
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33. Współuzależnienie to:
a) Zespół licznych dolegliwości somatycznych występujących najczęściej u kobiet
b) Utrwalona reakcja na przewlekłą i niszczącą sytuację życiową wynikającą z picia bliskiej
osoby
c) Choroba diagnozowana u członków rodziny osoby uzależnionej od alkoholu
34. Spośród znanych strategii profilaktycznych najbardziej skuteczna jest:
a) Strategia informowania o skutkach uzależnienia
b) Strategia alternatyw
c) Strategia kształtowania umiejętności życiowych

35. Test Audit to:
a) Test pomocny w ocenie wzoru picia alkoholu
b) Test do diagnozy uzależnienia od alkoholu
c) Test do diagnozy rodzaju występującej przemocy w rodzinie
36. W jakiej sytuacji zgodne z prawem jest podawanie i spożywanie napojów alkoholowych przez osoby
dorosłe na terenie szkół?
a) Po godzinach pracy za zgodą dyrektora szkoły
b) Po godzinach pracy za zezwoleniem wójta, burmistrza, prezydenta lub starosty
c) Nie ma takiej sytuacji
37. W przypadku niewniesienia, przez przedsiębiorcę, w terminie opłaty za korzystanie z zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych, organ zezwalający winien:
a) Wygasić zezwolenie
b) Cofnąć zezwolenie
c) Wezwać przedsiębiorcę do zapłaty
38. Które z poniższych zadań nie powinno być finansowane w ramach gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych?
a) Wydawanie biuletynu informacyjnego gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych
b) Dofinansowanie kosztów dojazdu na terapie dla osób zobowiązanych do leczenia
odwykowego
c) Zorganizowanie szkolenia z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum Płodowych Zaburzeń
Alkoholowych (FASD) dla pracowników świetlic opiekuńczo – wychowawczych

39. Jeśli po przystąpieniu do kontroli punktu sprzedaży napojów okaże się, iż upoważnienie do jej
przeprowadzenia nie spełnia wymogów formalnych kontrolerzy powinni:
a) Odstąpić od przeprowadzania kontroli
b) Odnotować ten fakt w protokole kontroli wraz z oświadczeniem o uzupełnieniu braków w
terminie późniejszym
c) Odnotować ten fakt w książce kontroli wraz z oświadczeniem o uzupełnieniu braków w
terminie późniejszym
40. Na którym miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, według Światowej Organizacji
Zdrowia znajduje się alkohol?
a) Na pierwszym
b) Na drugim
c) Na trzecim
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41. Szacuje się, że wśród osób uzależnionych od alkoholu proporcje między kobietami i mężczyznami
są następujące
a) 92% mężczyzn i 8 % kobiet
b) 60% mężczyzn i 40% kobiet
c) 80% mężczyzn i 20% kobiet
42. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być
uwidoczniona informacja o:
a) Szkodliwość spożywania alkoholu
b) Szkodliwości spożywania alkoholu i zakazie sprzedaży i podawania alkoholu osobom
nieletnim i nietrzeźwym
c) Szkodliwość spożywania alkoholu i zakazie sprzedaży i podawania alkoholu osobom
nieletnim i nietrzeźwym oraz sprzedaży alkoholu pod zastaw i na kredyt
43. Które z poniższych sytuacji nie stanowi przesłanki do uruchomienia procedury zobowiązania do
podjęcia leczenia odwykowego zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi?
a) Pan X pije alkohol zwykle w weekendy, w domu są awantury, ale nie bije żony tylko na nią
krzyczy i wyzywa a dzieci są tego świadkami
b) Pan Y pije alkohol prawie codziennie w samotności, pracuje w trybie zmianowym, nie ma
żadnej rodziny i mieszka sam w starym domu pod lasem. Ostatnio podczas badań
okresowych lekarz poinformował go o złym stanie zdrowia
c) Pan Z pije często alkohol zwykle ze znajomymi, którzy go odwiedzają, mieszka sam, ale
sąsiedzi skarżą się, że zachowuje się głośno zwłaszcza głośno nastawia muzykę
44. Która z poniżej zaprezentowanych technik odmowy sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej jest
właściwsza?
a) Nie, przykro mi, przepraszam, ale nie wolno mi sprzedać Ci alkoholu
b) Nie, nie sprzedam Panu/Pani alkoholu. Przestrzegam prawa i sprzedaję wyłącznie osobom
pełnoletnim
c) Nie, niestety nie mogę Pani/Panu sprzedać alkoholu

45. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez
wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom podlega:
a) Karze grzywny nakładanej w oparciu o kodeks wykroczeń
b) Grzywnie, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na
sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych
c) Karze pozbawienia wolności do lat 3
46. Profilaktyka uniwersalna to:
a) Działania kierowane do wszystkich, bez względu na stopień ryzyka rozwoju problemów ze
zdrowiem psychicznych (w tym z używaniem substancji psychoaktywnych), na jakie narażone
są poszczególne osoby
b) Działania na szeroką skalę, o globalnym zasięgu i uniwersalnych treściach
c) Działania polegające na rozwijaniu umiejętności życiowych
47. Które z poniższych zdań jest fałszywe?
a) Przekaz informacji jest najbardziej skuteczną strategią profilaktyczną
b) Programy oparte na przekazie informacji są powszechnie krytykowane za małą skuteczność
c) Programy pozbawione komponentu informacyjnego nie przynoszą pozytywnych efektów
48. Do działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej nie należą:
a) Programy profilaktyczne realizowane w klasach szkolnych
b) Działania poprawiające klimat szkoły
c) Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z problemami w nauce
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49. Najczęściej stosownymi pomocniczymi testami (przesiewowymi) rekomendowanymi przez
Światową Organizację Zdrowia do rozpoznawania wzoru spożywania alkoholu jest:
a) Test AUDIT
b) Test MAST
c) Test CASE
50. Zwiększone ryzyko drgawkowych napadów abstynencyjnych u osób uzależnionych od alkoholu
najczęściej występuje:
a) W pierwszej godzinie po zatrzymaniu picia
b) W okresie od 6 do 48 godzin od odstawienia alkoholu
c) Może wystąpić niezależnie od utrzymywania nawet wieloletniej abstynencji od alkoholu
51. Termin – używanie (picie) szkodliwe alkoholu to:
a) Określenie fazy krytycznej uzależnienia
b) Wzór picia alkoholu, który już powoduje szkody zdrowotne: fizyczne bądź psychiczne; ale
również psychologiczne i społeczne, przy czym u osoby pijącej nie występują objawy
uzależnienia od alkoholu
c) Faza picia alkoholu, która zawsze poprzedza wystąpienie uzależnienia
52. Dojazdy osób uzależnionych na terapię mogą być finansowane z:
a) Przepisów ustawy o pomocy społecznej w formie biletu kredytowanego
b) Środków pochodzących
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
c) Środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych pod warunkiem wpisania zadania w gminny program profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
53. Dzieci w rodzinach alkoholowych odgrywają różne role, wynikające z postaw obronnych wobec
zagrożeń, jakie stwarza patologiczna sytuacja rodzinna. Należy do nich:
a) Rola bohatera
b) Rola kłamcy
c) Rola powiernika
54. Limitowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 12 ust.1 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczy:
a) Wszystkich zezwoleń sprzedaż napojów alkoholowych
b) Tylko zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży
c) Wszystkich zezwoleń sprzedaż napojów alkoholowych, z wyłączeniem zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz piwa
55. Do wniosku o wydanie zezwolenia przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć:
a) Decyzje nadzoru budowlanego o dopuszczeniu lokalu do użytkowania
b) Opinię gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
c) Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu
56. Wojewódzki ośrodek terapii uzależnienia i współuzależnienia jest organizowany na obszarze
województwa przez:
a) Zarząd Województwa po uzyskaniu akceptacji Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
b) Wojewodę
c) Samorząd województwa
57. Podczas interwencji domowej policja wypełnia formularz „Niebieska Karta-A”:
a) Tylko podczas interwencji
b) Kiedy widoczne są ślady pobicia
c) Każdorazowo w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie
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58. Porcja standardowa alkoholu w Polsce to:
a) 10 g, 100% alkoholu
b) 15 g ,100% alkoholu
c) 25 g, 100% alkoholu
59. W wypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu ponowne zastosowanie tego obowiązku
wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem:
a) 3 miesięcy od jego ustania
b) 6 miesięcy od jego ustania
c) 12 miesięcy od jego ustania
60. Stan po użyciu alkoholu (określony ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi) ma miejsce, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi lub prowadzi do:
a) Powyżej 0,5 promila alkoholu
b) Od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu
c) Poniżej 0,2 promila alkoholu
61. Które zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych wydaje marszałek województwa?
a) Na wszystkie napoje alkoholowe
b) Na napoje alkoholowe o zawartości poniżej 18 % alkoholu
c) Na napoje alkoholowe zawierające powyżej 18% alkoholu
62. Rada gminy:
a) Może uchwalić gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
b) Ma obowiązek uchwalić gminny program
c) Uchwala gminny program, jeżeli posiada środki finansowe na jego realizację
63. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może cofnąć:
a) Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych po otrzymaniu sygnałów od policji,
straży miejskiej, mieszkańców itp.
b) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypadkach określonych ustawą o wychowaniu
w trzeźwości (….)
c) Sąd na wniosek policji lub straży miejskiej
64. Czasowy zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych należy
do kompetencji:
a) Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
b) Wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
c) Rady gminy
65. Który z poniższych przykładów można uznać za wskaźnik wykorzystywany do oceny czy działania
podjęte w ramach gminnego programu zostały zrealizowane (wskaźnik ewaluacji procesu)
a) Ocena wystawiona przez uczestników szkolenia dotyczącego np.: przeciwdziałania
przemocy
b) Liczba przeprowadzonych kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych
c) Obydwie odpowiedzi są prawidłowe
66. Środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwane
potocznie „kapslowymi”, „korkowymi” czy „alkoholowymi” mogą być wydane jedynie na:
a) Realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O
przeciwdziałaniu narkomanii, oraz zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego
i nie mogą być przeznaczane na inne cele;
b) Zadania ściśle określone przez organ wykonawczy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta),
które nie muszą wynikać z gminnego programu
c) Nie ma żadnych ograniczeń w wydatkowaniu tych pieniędzy pod warunkiem, że służą dobru
gminy
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67. Sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18 roku życia jest:
a) Przestępstwem
b) Wykroczeniem
c) Wykroczeniem, jeśli zdarza się pierwszy raz
68. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rozróżnia dwa stany:
a) Stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości
b) Stan po spożyciu i stan nietrzeźwości
c) Stan pod wpływem alkoholu i stan upojenia alkoholowego
69. Głównym mechanizmem wykorzystywanym w działaniach profilaktycznych jest:
a) Eliminacja lub redukcja czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących
b) Kompleksowe oddziaływanie wyłącznie na redukcję czynników ryzyka
c) Kompleksowe oddziaływanie na czynniki chroniące
70. Jedną z bardziej skutecznych strategii profilaktycznych jest strategia pokazująca dzieciom
i młodzieży, że używanie substancji psychoaktywnych jest mniej rozpowszechnione i mniej
akceptowane społecznie niż się powszechnie uważa. Mowa o strategii:
a) Edukacji normatywnej
b) Interwencyjnej
c) Psychoedukacyjnej
71. Kliniczne objawy uzależnienia od alkoholu to m.in.:
a) Wystąpienie objawów choroby Korsakowa, wypijanie bardzo dużych ilości alkoholu, wygląd,
bardzo złe samopoczucie po użyciu alkoholu, zaburzenia widzenia, konfabulacja
b) Dotychczas nie wyodrębniono klinicznych objawów uzależnienia
c) Zmiana tolerancji na alkohol, objawy abstynencyjne, subiektywne poczucie pragnienia
alkoholu, koncentracja wokół picia, picie pomimo szkód jakie ono przynosi, trudności w
kontrolowaniu picia.
72. Najważniejsze cele terapii uzależnienia realizowanej w placówkach leczenia uzależnienia
od alkoholu obejmują:
a) Uczenie się utrzymywania abstynencji, rozwijanie umiejętności potrzebnych w trzeźwym
życiu, rozwiązywanie problemów emocjonalnych i rozwój osobisty
b) Uczenie się picia kontrolowanego, korzystanie z leków pomagających znieść głód
alkoholowy, zaprzestanie zachowań destruktywnych po alkoholu
c) Uczenie się odmawiania i asertywności, unikanie okoliczności towarzyszących piciu alkoholu,
wspieranie się farmakologią
73. Jak wg polskiego prawa nazywa się stan, w którym kierowca ma powyżej 0,5 promila alkoholu we
krwi:
a) Stan upojenia alkoholem
b) Stan zamroczenia
c) Stan nietrzeźwości
74. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa:
a) Rada gminy w drodze uchwały
b) Wójt/burmistrz/prezydent miasta w drodze zarządzenia
c) Ośrodek Pomocy Społecznej w trybie obsługi organizacyjno-technicznej
75. Skuteczna interwencja w celu ochrony osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie obejmuje:
a) Podjęcie szybkich działań nakierowanych na zapewnienie bezpieczeństwa i zaplanowanie
dalszych kroków
b) Tylko oddzielenie osób pokrzywdzonych od osoby stanowiącej zagrożenie
c) Uspokojenie i pouczenie osoby stosującej przemoc o konsekwencjach jej zachowania
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76. Faza miodowego miesiąca opisana w cyklach przemocy poprzedza fazę:
a) Narastania napięcia
b) Incydentów gorącej przemocy
c) Wyczerpania

77. Wypełniony formularz „Niebieska karta- A” przedstawiciel danej służby przekazuje:
a) Przewodniczącemu gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
b) Po akceptacji przełożonego - wójtowi lub burmistrzowi
c) Przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy rodzinie

78. Przekazywania formularza „Niebieska Karta-A” do Zespołu interdyscyplinarnego następuje:
a) Niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od wszczęcia procedury
b) Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia procedury
c) Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury

79. Charakterystyczny objaw Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) to:
a) Poczucie, że widzi się samego siebie z perspektywy innej osoby
b) Uporczywe unikanie bodźców związanych z wydarzeniem traumatycznym
c) Poczucie braku łączności z własną osobą
80. Które z poniższych zadań nie powinno być realizowane i finansowane w ramach gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych?
a) Finansowanie leczenia osób współuzależnionych od alkoholu w punkcie konsultacyjnym
b) Zorganizowanie seminarium z zakresu diagnozy Spektrum Płodowych Zaburzeń
Alkoholowych (FASD) dla lekarzy pediatrów
c) Prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy działającej przy punkcie konsultacyjnym
81. Które z poniższych działań nie należą do kompetencji samorządu gminnego?
a) Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem
sprzedaży
b) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie problemów
alkoholowych wśród osób dorosłych
c) Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo wychowawczych
i socjoterapeutycznych
82. Jak długo trwa sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego?
a) Wynika to z opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
b) Trwa tak długo jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili
uprawomocnienia się postanowienia
c) Trwa tak długo jak tego wymaga cel leczenia nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili rejestracji
w placówce leczenia odwykowego

83. Skuteczne pomaganie w problemach związanych ze spożywaniem alkoholu wymaga stosowania
kilku ważnych zasad. Która z wymienionych poniżej jest fałszywa?
a) Bądź empatyczny, nie osądzaj
b) Prowadź interwencje z osobami nie mającymi więcej niż 0,2 promila stężenia alkoholu we
krwi
c) Unikaj konfrontacji
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84. Zażalenia na postanowienia gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
w przedmiocie zgodności lokalizacji punktu z uchwałami rad gminy w przedmiocie usytuowania
punktów sprzedaży napojów alkoholowych rozpatruje:
a) Samorządowe Kolegium Odwoławcze
b) Wojewoda
c) Wójt, burmistrz, prezydent miasta
85. W Strategii Rozwijania Umiejętności Wychowawczych zasadniczym celem jest:
a) Nabywanie przez młodych ludzi umiejętności, które pomagają w zaspokajaniu ich potrzeb w
konstruktywny sposób
b) Rozwijanie takich umiejętności u rodziców i wychowawców, które przyczynią się do
wzmocnienia więzi z dziećmi i uczniami
c) Przygotowanie rodziców do realizacji programów profilaktycznych w szkołach
86. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do:
a) Zadań własnych gminy
b) Zadań zleconych
c) Zadań powierzonych
87. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi:
a) W Polsce obowiązuje całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych
b) W Polsce dozwolona jest reklama alkoholu, ale tylko pod pewnymi warunkami, które są
określone w ustawie
c) W Polsce zabrania się reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, którego
reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkami określonymi w ustawie
88. Czy szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych mogą być wprowadzone jako obowiązek
przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych?
a) Tak, ale tylko wtedy, kiedy taki obowiązek jest wpisany w gminny program profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i gmina organizuje systematyczne i bezpłatne
szkolenia dla sprzedawców
b) Nie, ponieważ warunki prowadzenia działalności gospodarczej mogą być określone tylko w
przepisach rangi ustawowej
c) Tak, ale tylko wtedy, kiedy wynika to z uchwały rady gminy w sprawie warunków prowadzenia
działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży napojów alkoholowych
89. Która z poniższych decyzji jest zgodna z prawem?
a) Organ zezwalający nie wydaje zezwolenia na sprzedaż alkoholu (zezwolenie jednorazowe)
na boisku szkolnym, ponieważ jest to niezgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
b) Organ zezwalający wydaje zezwolenie na sprzedaż alkoholu (zezwolenie jednorazowe) na
boisku szkolnym w związku z odbywającym się tam gminnym festynem, który nie jest imprezą
masową
c) Organ zezwalający nie wydaje zezwolenia na sprzedaż alkoholu (zezwolenie jednorazowe)
na boisku będącym częścią szkoły z uwagi na brak pozytywnej opinii Dyrektora szkoły

90. Strategia alternatyw najlepsze efekty profilaktyczne przynosi w pracy:
a) Ze starszymi nastolatkami
b) Z młodzieżą z grup wysokiego ryzyka
c) Z ogółem dzieci i młodzieży
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91. Edukacja rówieśnicza polega przede wszystkim na:
a) Modelowaniu właściwych postaw i zachowań przez znaczących rówieśników
b) Przekazie wiedzy nastolatkom przez ich rówieśników
c) Organizowaniu gier i zabaw towarzyszących zajęciom profilaktycznym

92. Profilaktyka selektywna to:
a) Działania ukierunkowane na jednostki szczególnie zagrożone rozwojem problemów
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych z powodu uwarunkowań
biologicznych, psychologicznych czy społecznych lub u których rozpoznano już pierwsze
symptomy zaburzeń
b) Działania adresowane do grup osób, które są w wyższym niż przeciętny stopniu narażone na
rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych
c) Działania, których tematyka koncentruje się wokół konkretnej substancji psychoaktywnej (np.
Alkoholu)
93. Które z poniższych zdań jest fałszywe?
a) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania sprzedaży,
podawania i spożywania napojów alkoholowych m.in. Na terenie szkół i na terenie zakładów
pracy
b) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania sprzedaży,
podawania i spożywania napojów alkoholowych m.in. na stokach narciarskich
c) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania sprzedaży,
podawania i spożywania napojów alkoholowych m.in. W miejscach i czasie masowych
zgromadzeń oraz w środkach i obiektach komunikacji publicznej
94. Podstawą prawną działania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych jest:
a) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
b) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o pomocy
społecznej
c) Zarządzenie wójta/burmistrza/prezydenta miasta wraz z uchwałą rady gminy
95. Przemoc gorąca to:
a) Przemoc ekonomiczna,
b) Przemoc u podłoża , której leżą wzorce zachowań w rodzinie,
c) Przemoc u podłoża której leży doświadczenie utraty kontroli nad emocjami - gniewu i tym
samym nad zachowaniem.
96. Jak powinna być prowadzona praca grup roboczych, jak często powinni spotykać się jej
członkowie?
a) Minimum raz w miesiącu
b) W zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące
c) W zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół interdyscyplinarny lub wynikających z
problemów występujących w indywidualnych przypadkach
97. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu,
sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia
stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od
alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami
społecznymi, monitorowaniem funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w
zakresie dostępności świadczeń na terenie województwa zajmują się bezpośrednio:
a) Regionalne centra odwykowe
b) Wojewódzkie ośrodki terapii uzależnienia i współuzależnienia
c) Minister Zdrowia
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98.

Krajowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest częścią:
a) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu
Zdrowia
c) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

99.

Badania ESPAD dotyczą:
a) Używania przez młodzież alkoholu, narkotyków i tytoniu
b) Skuteczności terapii odwykowej
c) Szkodliwości używania alkoholu i tytoniu przez kobiety w ciąży

100. Jednym z wzorów picia napojów alkoholowych zdefiniowanych przez WHO jest :
a) Picie na umór
b) Picie o niskim poziomie ryzyka szkód
c) Picie towarzyskie
101. Jeśli kobieta waży tyle samo co mężczyzna, to po wypiciu identycznej porcji alkoholu, stężenie
alkoholu w jej organizmie może być wyższe o :
a) 25%
b) 40%
c) 10%
102. Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie jest powołany przez:
a) Radę gminy
b) Wójta, burmistrza (prezydenta miasta)
c) Wojewodę
103. Podejmowanie interwencji w środowisku - w oparciu o procedurę „Niebieskie karty” - wobec rodziny
dotkniętej przemocą:
a) Zawsze wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą
b) Zawsze wymaga zgody całej rodziny
c) Nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą ani członków jej rodziny.
104. Wszczęcie procedury "Niebieskie karty" następuje przez wypełnienie :
a) Formularza NK - A
b) Formularza NK-C i D
c) Formularza NK-B
105. Zgodnie z przepisami ustawy o przemocy w rodzinie procedura „Niebieskie Karty” może być
zainicjowana:
a)
Przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty lub ochrony zdrowia w związku z
uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie
b)
Przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz Policji w związku
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie
c)
Przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia oraz przez
kuratorów sądowych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w
rodzinie
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106. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” następuje w przypadku:
a)
Skazania sprawcy prawomocnym wyrokiem
b)
Ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego
stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy
c)
Podpisania oświadczenia o niestosowaniu przemocy przez osobę stosującą przemoc
107. Członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli punktów
sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie:
a)
Godzin otwarcia punktu sprzedaży
b)
Przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
c)
Przestrzegania zasad korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
108. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenia na
detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) po:
a)
Uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej merytorycznie komisji rady gminy
b)
Uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
c)
Zaopiniowaniu przez członków komisji, ale opinia nie jest wiążąca dla organu wydającego
zezwolenie
109. Zasady wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
określa:
a)
Wójt (burmistrz, prezydenta miasta), na terenie którego działa gminna komisja
rozwiązywania problemów alkoholowych
b)
Rada gminy w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
c)
Rada gminy w uchwałach powołujących gminną komisję rozwiązywania problemów
alkoholowych
110. Członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych powołuje:
a)
Rada gminy
b)
Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
c)
Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
111. Zezwolenia wydawane przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) na sprzedaż napojów
alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega dostarczaniu żywności na imprezy
zamknięte wydawane są na:
a)
Okres trzech lat
b)
Okres do dwóch lat
c)
Czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata
112. Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca
rozpoczynający działalność w tym zakresie, wnosi na rachunek gminy:
a)
Po wydaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
b)
Przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
c)
W ratach, tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września
113. O jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może ubiegać się:
a)
Każdy przedsiębiorca po wniesieniu opłaty na rachunek gminy
b)
Przedsiębiorca już posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
c)
Każdy organizator imprezy na otwartym powietrzu bez konieczności posiadania czasowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
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114. Niezłożenie przez przedsiębiorcę do 31 lutego pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
powoduje:
a)
Cofnięcie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i możliwość ponownego
ubiegania się o ich wydanie po 3 latach
b)
Wygaśnięcie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i możliwość ubiegania
się o ponowne ich wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu
zezwoleń
c)
Konieczności uiszczenia kary grzywny w wysokości 500 zł

115. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby uzależnionej od
alkoholu orzeka:
a) Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
b) Sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, wobec której toczy się
postępowanie
c) Certyfikowany specjalista terapii uzależnień
116. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w domach
wypoczynkowych może być prowadzona sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:
a) Do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa
b) Do 18% zawartości alkoholu
c) Wszystkich kategorii napojów alkoholowych
117. Ile trwa kadencja gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:
a) Kadencja gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych trwa cztery lata
b) Ustawa nie wprowadza kadencyjności w odniesieniu do gminnej komisji
c) Kadencja trwa 2 lata

118. Jedyną skuteczną metodą zapobiegania Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)
jest:
a) Przyjmowanie przez kobietę w ciąży preparatów zawierających cholinę
b) Rezygnacja z picia alkoholu w czasie ciąży
c) Zapewnienie właściwej opieki medycznej i prawidłowej diety kobiecie ciężarnej
119. Konkursy dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne są:
a) Nieskuteczną metodą działań, ponieważ nie wpływają na zmianę zachowań dzieci i
młodzieży
b) Są zawsze skuteczne, ponieważ opierają się na strategii przekazu informacji
c) Są skuteczne, ponieważ bierze w nich udział wielu uczestników
120. Najbardziej skuteczne działania z zakresu profilaktyki to:
a) Udział w ogólnopolskich kampaniach
b) Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
c) Realizacja programów profilaktycznych o potwierdzonej w badaniach ewaluacyjnych
skuteczności
121. Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej najlepiej jest rozpocząć:
a) Wtedy, gdy w zachowaniu dziecka/nastolatka pojawią się pierwsze niepokojące sygnały
b) Dopiero, gdy dziecko zaczyna stawiać pytania dotyczące alkoholu
c) Zanim w zachowaniu dziecka/nastolatka pojawią się pierwsze niepokojące sygnały
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122. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
a) Obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3
b) Obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3
c) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
123. Uprawnienie do złożenia wniosku do sądu o skierowanie osoby uzależnionej na leczenie
odwykowe, oprócz gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ma:
a) Prokurator
b) Policja lub Straż Miejska
c) Najbliższa rodzina osoby uzależnionej
124. Zmian w składzie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych może dokonać:
a) Wyłącznie rada gminy na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta)
b) Przewodniczący komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na wniosek jej członków
c) Wójt (burmistrz, prezydent) odpowiednim zarządzeniem
125. Który organ wydaje zezwolenie umożliwiające sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprezy
masowej?
a) Wójt, burmistrz, prezydent
b) Marszałek województwa
c) Minister gospodarki
126. Zadaniem Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego nie jest:
a) Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia
psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia
specjalistycznego
b) Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o
możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy
c) Prowadzenie psychoterapii osób uzależnionych
127. W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych można
dofinansować/finansować:
a) Szkolenie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wdrażania metody
wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji
b) Dojazd osoby uzależnionej do placówki leczenia uzależnienia od alkoholu
c) Paczki żywnościowe i inna pomoc materialną dla rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym
128. W ramach procedury Niebieskie Karty przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych podejmuje następujące działania:
a) Zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w
zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w
szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
b) Diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie;
c) Kieruje osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest sprawcą przemocy w rodzinie do
zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
129. Palimpsest to:
a) Całkowita niepamięć następcza okresu upojenia u osoby przytomnej i reagującej na zmiany
otoczenia
b) Wypełnianie luk pamięciowych konfabulacjami
c) Jedno z kryteriów diagnostycznych uzależnienia spowodowanego używaniem alkoholu wg
ICD-10
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130. Model Minnesota to model:
a) Rodziny alkoholowej
b) Terapii osób uzależnionych od alkoholu
c) Skutecznych działań profilaktycznych
131. Alkohol metabolizowany jest w organizmie, głównie w:
a) Żołądku
b) Wątrobie
c) Nerkach
132. Skład gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych może liczyć:
a) Maksymalnie 12 członków w gminach do 20.000 mieszkańców i do 40 członków w gminach
powyżej 20.000 mieszkańców
b) Niezależnie od liczby mieszkańców gminy do 40 członków
c) Nie ma ustawowej regulacji liczby członków gminnych komisji

133. Narodowy Program Zdrowia został przyjęty na:
a) 5 lat
b) 4 lata
c) Rok
134. Picie alkoholu, które powoduje szkody zdrowotne, fizyczne, psychiczne i społeczne, przy czym nie
występuje uzależnienie od alkoholu to:
a) Picie anormatywne
b) Ryzykowne spożywanie alkoholu
c) Picie szkodliwe
135. Czy gmina może wprowadzić całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na swoim terenie?
a) Nie ma takich uprawnień
b) Może na podstawie art. 14 ust 6 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
c) Może, ale tylko uchwalając zerową liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
sprzedaży napojów alkoholowych
136. W myśl zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaż,
podawanie i spożywanie napojów alkoholowych nie może odbywać się na terenie:
a) Zakładów pracy i miejsc zbiorowego żywienia pracowników
b) Ogrodów działkowych
c) Schronisk górskich

137. Biorąc pod uwagę zapisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
zaznacz prawidłowe stwierdzenie:
a) Gminna komisja może kontrolować punkt sprzedaży napojów alkoholowych, który nie
posiada zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
b) Gminna komisja nie może kontrolować punktu sprzedaży napojów alkoholowych, który nie
posiada zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
c) Gminna komisja w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od wymogu posiadania
upoważnienia wójta/burmistrza /prezydenta miasta do kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych
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138. Sprzedaż napojów alkoholowych przez Internet jest dozwolona gdy:
a) Sprzedawca posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie
stacjonarnym
b) Osoba kupująca zostanie wylegitymowana przez dostawcę przed otrzymaniem towaru
c) Sprzedaż napojów alkoholowych przez Internet jest niedozwolona

139. Organ gminy wydając zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ocenia całość zebranych
materiałów. Który z przypadków jest właściwy:
a) Mimo, że opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych jest negatywna, organ
może wydać decyzje pozytywną
b) Mimo pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organ po
zapoznaniu się z całością materiałów, może nie wydać zezwolenia
c) Dla organu ważny jest sam fakt zaopiniowania przez gminną komisję rozwiązywania problemów
alkoholowych

140. Czy członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, będący jednocześnie
pracownikiem socjalnym może przeprowadzać wywiady środowiskowe na potrzeby prac gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych?
a) Tak, z uwagi na art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej
b) Nie, gdyż ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nie upoważnia
członków komisji do przeprowadzania wywiadów środowiskowych zarówno bezpośrednio, jak
i ich zlecania innym instytucjom uprawnionym ustawowo do przeprowadzania wywiadów
środowiskowych
c) Nie, ale może wystąpić z wnioskiem do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego na potrzeby prac gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych

141. Wskaźnikiem osiągnięcia celu w programie profilaktycznym nakierowanym na ograniczenie
używania alkoholu jest
a) Liczba uczestników tego programu
b) Ograniczenie używania alkoholu
c) Obydwie odpowiedzi są prawidłowe
142.

Którą z niżej wymienionych form oddziaływań profilaktycznych uznałbyś za najbardziej
skuteczną?
a) Warsztaty umiejętności rodzicielskich
b) Spektakl profilaktyczny
c) Konkurs na temat szkodliwości używania alkoholu przez młodzież

143.
Które z poniższych zadań nie powinno być sfinansowane w ramach gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
a) Sfinansowanie kosztów dojazdu osób uzależnionych na terapię do placówki leczenia
odwykowego
b) Budowa boiska sportowego w ramach profilaktyki uniwersalnej
c) Obydwie odpowiedzi są prawidłowe
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144.

Zgodnie z zakresem kontroli wskazanym w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi gminna komisji może kontrolować
a) Wiarygodność oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
b) Przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim
c) Obydwie odpowiedzi są prawidłowe

145. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym powierzenie realizacji zadań
z zakresu zdrowia publicznego odbywa się w trybie :
a) Przetargu ograniczonego
b) Konkursu ofert
c) Z wolnej ręki

146.
a)
b)
c)

System rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce opiera się na:
Zasadzie subsydiarności
Systemie nakazowo – rozdzielczym
Obie odpowiedzi są prawidłowe

147. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy
może:
a) Ograniczyć sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w dowolnych godzinach
b) Ograniczyć sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w dowolnym czasie pomiędzy
godz. 22.00 a 6.00 rano
c) Ograniczyć sprzedaż alkoholu dokładnie w godzinach od 22.00 do 6.00 rano bez możliwości
wskazania innych godzin

148. Ile razy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może
naruszyć zakaz reklamy alkoholu aby wszcząć wobec niego postępowanie w sprawie cofnięcia
zezwolenia:
a) Decyduje o tym opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w związku z
powtarzającymi się sytuacjami naruszenia zakazu reklamy
b) Dwukrotnie po udokumentowaniu i wezwaniu przez gminną komisję do zaprzestania reklamy
c) Wszczęcie postępowania nie wiąże się z powtarzalnością naruszenia zakazu ani jego
natężeniem

149. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymienia organy
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego i zobowiązuje je do:
a) Podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz
zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu
zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości
w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a
także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy
b) Tworzenia aktów prawnych które wpływając na strukturę cen napojów alkoholowych powinny
służyć ograniczaniu spożycia tych napojów oraz zmianie struktury ich spożycia na rzecz napojów
o niskiej zawartości procentowej alkoholu.
c) Obie odpowiedzi są prawdziwe
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150)
Który zestaw cech charakteryzuje dziecko ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych
(FASD):
a) Daltonizm, umiejętność myślenia abstrakcyjnego, zaburzenia funkcji poznawczych
b) Ponadprzeciętny poziom inteligencji, zaburzenia czucia, nadaktywność
c) Zaburzenia funkcji wykonawczych, zaburzenia koncentracji, niedoczucie
151)
W jakich przypadkach może urodzić się dziecko ze Spektrum Płodowych Zaburzeń
Alkoholowych (FASD):
a) Tylko wtedy, kiedy kobieta jest uzależniona od alkoholu
b) W każdym przypadku picia alkoholu przez kobietę w czasie ciąży
c) W przypadku, kiedy kobieta w ciąży jest niedożywiona i spożywa alkohol

20

