
Lekcja (data: 16.03.2020r.) 

TEMAT: Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji: alkoholu, 

papierosów i narkotyków. 

1. W Polsce obowiązują ograniczenia dotyczące handlu, udostępniania i 

reklamy: alkoholu i papierosów. 

2. Reklama tych dwóch używek może być emitowana w godz.20.00-6.00 i 

nie może być kierowana do dzieci. 

3. W Polsce zabroniona jest produkcja i handel narkotykami i 

DOPALACZAMI. 

4. Istnieje przepis pozwalający produkcję narkotyków do celów medycznych, 

ale wyłącznie z określonych firmach farmaceutycznych. 

5. Najczęściej w Polsce spożywa się alkohol ciężki, chociaż coraz częściej 

(szczególnie wśród młodzieży)- piwo. 

6. Skutki nadużywania alkoholu: 

 pogarszające się wyniki w nauce; 

 ograniczenie koncentracji i rozumienia otoczenia; 

 konflikty w rodzinie; 

 udział w grupie przestępczej; 

 wypadki drogowe; 

 niechciane stosunki seksualne 

 udary mózgu, wylewy, zawały 

 nieprawidłowy przebieg ciąży, poród przedwczesny 

 dziecko z FAS- zespół poalkoholowy. 

7. Stężenie alkoholu we krwi: 

 Od 0,2 do 0,5 promila- jestem po spożyciu; 

 Od 0,5- to stan nietrzeźwości. 

8. Pamiętaj, że alkohol: 

 alkohol sprzedawany jest osobom dorosłym; 

 nie wolno spożywać go w miejscu publicznym (ulica, park, plac 

zabaw). 

9. W Polsce obowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości. 

10.  Papierosy- tu obowiązuje ustawa o ochronie zdrowia. 

11.  Palenie papierosów prowadzi do: 

 nowotworów różnego typu; 



 udarów mózgu, zawałów serca; 

 niewłaściwego przebiegu ciąży i przedwczesnego porodu. 

12.  Zakaz palenia obowiązuje w miejscach publicznych i w zakładach pracy. 

13. Papierosy sprzedaje się osobom, które ukończyły 18r.ż. 

14. Na każdej paczce papierosów zawarta jest informacja dotycząca 

szkodliwości palenia. 

15. Narkotyki: 

 produkcja do celów medycznych tylko pod kontrolą państwa; 

 produkcja maku i konopi włóknistych- tylko za zgodą urzędu 

wojewódzkiego; 

 do 10 lat więzienia za produkcję i handel narkotykami. 

16. DOPALACZE- to też środki odurzające! 

17. Leczenie uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze)- dobrowolne po 

ukończeniu 18r.ż. 

 

Zad. domowe 

Wymień 5-7 przestępstw, które popełniają młodzi ludzie. 

 

 

 


