
АНКЕТА 

мъж   �      жена  � 

години  �       клас  � 

1. Какво е отношението ви към 

тютюнопушенето? 

Отрицателно     � 

Положително     � 
нямам мнение    � 
2. Пушите ли? 

Понякога     � 

да         � 
не       � 

вече не пуша     � 

3. Кога започнахте да пушите? 

До 7 години     � 

От 7- 11 год     � 

От 12- 15 год     � 

От 16-18 год.      � 
4. Колко цигари дневно пушите? 

До 10 дневно     � 

До 20 дневно     � 

Над 20 цигари    � 

Не пуша     � 
5. Повече с пушачи или непушачи 

общувате? 

пушачи      � 

непушачи     �  

наравно     � 

6. Пушат ли приятелите ви? 

Да  �   Не  � 

7. Защо пушите? 

-За да изглеждам  по- голям  � 

-Защото приятелите ми пушат  � 

-Защото всички около мен пушат  � 

-Защото родителите ми пушат  � 

-За да се чувствам по- уверен  � 

-Защото не  можах да откажа  � 

-Друго...................................... 
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8. Пушат ли у вас следните лица? 

Баща     � 

Майка     � 

Брат/ сестра    � 

 

9. Как ще реагират родителите Ви, 

ако разберат,че пушите? 

Негативно    � 

Няма да се сърдят   � 

Не знам    � 

10. Мислите ли,че димът от цигарите на 

други хора е вреден за вас? 

 

Да  �         Не  � 

 

11. Бихте ли отказали цигарите? 

Да  �      не �          не зная� 

12.Чия подкрепа според вас  е най-важна за 

отказване от пушене? 

• на специалист     � 

• на близки    � 

• на приятел    � 

• на себе си    � 

13. Желаете ли да научите за 

 последиците от употребата на цигари? 

Да�                 Не� 

Ако ДА, от къде: 

-Чрез беседи от специалисти  � 

-От разговорис родители   � 
-Чрез видеофилми, ТВ- предавания� 
-Друго..............................  

14. Мислите ли, че тютюнопушенето 

на обществени места/кафенета, 

ресторанти,дискотеки, училища и др. /трябва 

да бъде абсолютно забранено? 

............................................................................. 

............................................................................. 

15. Предложете мерки срещу нарушителите на 

Забраната за тютюнопушене край училище. 

......................................................

......................................................

.................................................. 
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