
Анкетно проучване – проект „Успяваме заедно“  

(„Посланици на здравето“) – 2019 г. 

Провери своите знания  

 

1. Какви течности пиете през деня и какво количество? 

а/ между 250 мл и 500 мл чай и безалкохолни напитки 

б/ над 1л и 500 мл, предимно вода 

2. Колко пъти дневно консумирате плодове и зеленчуци? 

а/ 1-2 пъти 

б/ 2-3 пъти 

в/ не ям плодове и зеленчуци 

3. От млечните продукти редовно консумирам: 

а/ кисело и прясно мляко 

б/ кисело и прясно мляко, сирене, кашкавал и сродни продукти, извара 

в/ не консумирам млечни продукти 

4. Колко пъти дневно се храните? 

а/ 2 

б/ 3 с междинни хранения 

в/ всеки ден различно 

5. Най-обилното ви дневно хранене е с: 

а/ едно ястие с месо 

б/риба или морски продукт 

в/ зеленчуково ястие или плодове 

г/ готови тестени изделия или полуфабрикат 

6. Коя е гарнитурата която предпочитате? 

а/ пържени картофи 

б/ елда, ориз, картофи 



в/ гарнитура? 

7. Какви мазнини имате в кухнята? 

а/ краве масло 

б/ краве масло и слънчогледово олио 

в/ зехтин, слънчогледово олио, краве масло 

8. Как се придвижвате до училище? 

а/ всеки ден ходя пеш до училище 

б/ всеки ден ме водят на училище с колата 

9. Качвате ли се по стълби или ползвате асансьор? 

а/ по-често ползвам асансьор 

б/ винаги ползвам стълбите 

10. Разхождате ли се в гората или планината? 

а/ да 

б/ не 

11. Разхождате ли се в парка с приятели? 

а/ не, предпочитаме да се събираме пред телевизора 

б/ да 

12. Знаете ли колко Национални паркове има в България? 

а/ 2 

б/ 3 

в/ нито едно от изброените 

13. Посещавали ли сте Природен резерват в България? 

а/ да 

б/ не 

14. Ако сте посетили как се казва? 

……………………………………………….. 

15. Чували ли сте за Червената книга на Република България 



а/ да 

б/ не 

16. Знаете ли поне един застрашен вид животно или растение на територията на 

България? 

а/ да 

б/ не 

17. Ако да, го назовете 

18.  

……………………………………………………………………………………………….. 

19. Според теб тютюнопушенето преобразява ли цялото тяло, в най-лошия смисъл, 

който е възможен? 

а/ да 

б/ не 

20. Вярно ли е, според теб, че тютюнопушенето намалява растежа на белодробната 

функция при тийнейджърите? 

а/ категорично да 

б/ съвсем не е така 

21. Според теб тютюнопушенето отслабва ли имунната система и така увеличава 

риска от редица сериозни заболявания, понякога с фатален край? 

а/ да 

б/ не 

в/ незнам 

22. Може ли употребата на алкохол да увреди мозъкът? 

а/ да 

б/ не 

23. Вярно ли е според  теб, че тийнейджърите, които пият алкохол, имат много 

повече кошмари и лоши спомени от тези, които не пият? 

а/ варно 

б/ невярно 



24. Употребата на алкохол може ли да стане причина да ви изключат от училище? 

а/ да 

б/ не 

25. Бавните  реакции и замъглено съзнание, след употреба на алкохол, може ли да 

ви направи обект на злоупотреба? 

а/ да  

б/ не 

26. Ако да, каква: 

………………………………………………………………………………………………….. 

27. Според теб еднократна употреба на психоактивно вещество / наркотици/, би ли 

довела до пристрастяване? 

а/ да  

б/ не 

28. Може ли употребата на наркотични вещества да има последствия освен върху 

тялото и психиката, така и върху социалното функциониране на човека? 

а/ да 

б/ не 

29. Замърсяването на водата и въздуха, може ли да навреди на човек? 

а/ да  

б/ не 

30.  Напиши до какви последствия за човек може да доведе замърсяването на 

въздуха и водата? 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

31. Според теб, замърсяването на околната среда може ли да отнеме живота на 

хората? 

а/ да 

б/ не 



в/ незнам 

32. Мръсният въздух може ли да причини смъртоносни заболявания? 

а/ да 

б/ не 

33. Водата в цял свят е замърсена с пластмасови частици. 

а/ вярно 

б/ невярно 

34. Предприети ли са достатъчно мерки за опазване на околната среда? 

а/ да 

б/ не 

35. Какво правиш ти за опазване на природата? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


