Sprawdź, czy jesteś osobą, podatną na niebezpieczne
zachowania, wpływ innych ludzi. Proponujemy Ci krótki test,
który pozwoli Ci się sprawdzić.
Pamiętaj, że to tylko zabawa, ale może być bardzo pouczająca i
pozwoli ci lepiej poznać samego siebie.
1. Jesteś namawiany przez kolegów, abyś bez pytania
rodziców poszedł nad rzekę i kąpał się
a) idziesz, ale zostawiasz rodzicom kartkę z
wyjaśnieniem ( 2 pkt)
b) idziesz, później będziesz martwić się rodzicami (3
pkt)
c) nie idziesz, bo nie wolno Ci bez zgody rodziców
chodzić nad rzekę ( 1 pkt)
2. Koledzy namawiają Cię, abyś razem z nimi pobił kolegę,
który wam podpadł
a) zgadzasz się, ale postanawiasz stać obok i nie brać w
tym udziału (2 pkt)
b) zgadzasz się bez wahania ( 3 pkt)
c) zdecydowanie odmawiasz tłumacząc kolegom, że jest
to złe ( 1 pkt)
3. Jesteś świadkiem, gdy twoi koledzy wymuszają od
malucha z młodszej klasy pieniądze
a) cicho odchodzisz i idziesz powiadomić o tym
nauczyciela (2 pkt)
b) stajesz w obronie zastraszonego malucha i głośno
zwracasz uwagę napastnikom ( 1 pkt)

c) odchodzisz w inne miejsce udając, że nic nie
widziałeś (3 pkt)
4. Idziesz ulicą, a przed tobą zatrzymuje się piękny
samochód i kierowca pyta się o drogę. W końcu
proponuje, żebyś pojechał z nim i wskazał właściwą trasę
a) nie zatrzymujesz się, idziesz dalej, głośno
przepraszasz tłumacząc, że nie wolno rozmawiać ci z
nieznajomymi (1 pkt)
b) zbliżasz się do samochodu tłumacząc trasę ( 2 pkt)
c) wsiadasz z kierowcą, aby pomóc mu dojechać we
właściwe miejsce ( 3 pkt)
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Podsumowanie :
Jeśli po podliczeniu punktów za udzielane odpowiedzi okazało
się, że masz w sumie :
Od 0 pkt do 4 pkt
Jesteś osobą rozsądną, która zna różne zagrożenia i potrafi
postępować tak, aby im nie ulegać. Potrafisz odmówić,
powiedzieć NIE, co pozwala ci decydować o swoim
postępowaniu i żyć w zgodzie z otoczeniem. Gratulujemy.
Od 5 pkt do 8 pkt
Jesteś osobą, która na ogół zna zagrożenia i różne ich
konsekwencje, ale czasami zapomina o rozsądku i ulega
namowom kolegów. Musisz jeszcze nad sobą popracować.
Od 9 pkt do 12 pkt
Boimy się o ciebie, bo zawsze wybierasz złe rozwiązania, nie
potrafisz odmawiać, ulegasz kolegom bez zastanowienia.
Porozmawiaj z dorosłymi o swoim problemie, bo trzeba go
rozwiązać zanim spotka cię coś złego.

