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Zdrowie



Proszę przeczytać tekst i uzupełnić wyrazami z ramki. 
Uwaga na gramatykę – wszystkie rzeczowniki i przymiotniki w ramce są w mianowniku. 
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Masz umowę o pracę lub umowę zlecenie? Jeśli tak, to jesteś w …………………………………………………….. systemie opieki zdrowotnej. Możesz korzystać 
z darmowego leczenia w ……………………………………………………, przychodni, poradni …………………………………………………….., które mają podpisaną 
……………………………………………………... z NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia). Możesz do tego ubezpieczenia dopisać członków swojej 
…………………………………………………….. Chcesz to zrobić? Poinformuj o tym swojego ……………………………………………………. 

Kiedy potrzebujesz leczenia u specjalisty w ramach NFZ, musisz najpierw iść do lekarza …………………………………………………….. To lekarz pierwszego 
……………………………………………………... On wypisuje skierowanie do specjalisty. Nie potrzebujesz skierowania do psychiatry, onkologa, wenerologa, 
dentysty, ginekologa i położnika. 
W Polsce działa też prywatna służba zdrowia. Opłacasz w niej składki dobrowolnie. Najpierw musisz wybrać …………………………………………………….. 
ubezpieczeniową. W prywatnych firmach, takich jak Luxmed, Medicover, możesz też wykupić pakiet medyczny. Kiedy twój stan zdrowia będzie 
bardzo ……………………………………………………., będziesz ……………………………………………………. szpitala publicznego. Wtedy musisz zapłacić za leczenie. 
Specjaliści mają prywatne gabinety. Nie wszyscy pracują w ramach umowy z NFZ. Wtedy za ……………………………………………………. i leczenie trzeba 
płacić samemu. 

W Polsce działa darmowa opieka dentystyczna w ramach NFZ. Dentysta wyleczy ból ……………………………………………………., założy plombę i wykona 
inne usługi. Uwaga: nie wszystkie zęby leczy się w ramach NFZ. 

Przed rozpoczęciem nowej pracy pracodawca musi dać skierowanie do lekarza medycyny pracy. Za te badania płaci pracodawca. Kiedy 
skończy się …………………………………………………….. ich ważności, trzeba je powtórzyć.

praca pracodawca wizyta ząb specjalistyczna termin pacjent rodzina 

szpital umowa publiczny zły firma rodzinny kontakt
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Proszę wyjaśnić znaczenie podkreślonych wyrazów i struktur.
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Proszę przeczytać tekst i rozwiązać ćwiczenia.2.
Generacja Z, czyli „cyfrowe dzieci”. Jakie są naprawdę?

(1) „Cyfrowe dzieci”, od urodzenia mające dostęp do urządzeń 
ekranowych (smartfon, iPad, gry konsolowe itp.) i internetu, 
nazywane bywają „pokoleniem truskawek” (bardzo łatwo je urazić) 
lub „pokoleniem płatków śniegu” (postrzegają siebie jako wyjątkowe i 
niepowtarzalne). W mediach często przedstawiane są jako 
egoistyczne i roszczeniowe, a te stereotypy wzbudzają u wielu 
dorosłych krytykę i niechęć.
 
(2) Tymczasem jak wynika z badania „GEN Z”, przeprowadzonego 
specjalnie dla Gazeta.pl przez agencję Y&Lovers, portret nastolatków 
jest dużo bardziej złożony. „Zetki” są zagubione, obciążone ogromną 
presją i bardzo zmęczone. Co je najbardziej stresuje? Wymieniają 
m.in.: bezsilność (np. wobec problemów globalnych, jak kryzys 
klimatyczny czy pandemia), presję (na osiągnięcie w życiu sukcesu, 
który – jak sądzą – zależy wyłącznie od nich), zagubienie (od rodziców 
dostają często dużo wolności, ale mało drogowskazów, słyszą tylko: 
„Postępuj tak, byś był/a szczęśliwy/a”) i marnowanie życia (uważają, 
że wciąż muszą robić coś, by osiągnąć sukces, a to sprawia, że winią 
się za wszelką bezczynność). 

(3) Nastolatkowie dobrze wiedzą, że przesadzają z telefonem, ale ich 
ciągła obecność w sieci wynika w ogromnym stopniu z syndromu 
FOMO (ang. Fear of Missing Out), czyli strachu przed byciem 
wykluczonym, a ten z kolei powoduje przebodźcowanie. W rezultacie 
uciekają w treści mało wartościowe z punktu widzenia wielu 
dorosłych (np. na TikToku) czy gry komputerowe. Robią to, bo 
potrzebują się odciąć od nadmiaru bodźców, odpocząć i poprawić 
sobie humor. 

(4) Co ciekawe, to rodzice, a nie tylko rówieśnicy są dla współczesnych 
nastolatków bardzo ważnym punktem odniesienia i wsparciem, na 
jakie liczą w trudnych chwilach. 

(5) Określenia takie jak „milenialsi” czy „pokolenie Z” są efektowne 
medialnie, ale pamiętajmy też, że to duże uproszczenie. Dzieci i 
nastolatkowie są różni. Twoje nastoletnie dziecko może więc być 
całkiem inne i/lub zupełnie nie odnajdywać siebie w powyższych 
wynikach badań.
*Badanie ilościowe i jakościowe zostało przeprowadzone przez 
Y&Lovers dla portalu Gazeta.pl w 2021 r.

Pomocnik dla rodziców i opiekunów nastolatków, Weekend.Gazeta.pl, 
Polska Akcja Humanitarna [dostęp online 23.02.2022]
https://static.im-g.pl/im/9/28143/m28143619,POMOCNIK-
DLA-RODZICOW-I-OPIEKUNOW-NASTOLATKOW-ONLINE.pdf



(1) – Bardzo często jest tak, że dziecko do próby samobójczej pcha wiele czynników, że jest to krok ostateczny, wynik 
długofalowego cierpienia czy wydarzeń, które miały miejsce w jego życiu - podkreśla dr hab. Maciej Pilecki, kierownik 
Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Oddziału Klinicznego 
Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Proszę przeczytać tekst i rozwiązać ćwiczenia.3.

urządzenia ekranowe

internet

TikTok, gry komputerowe
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W jaki sposób cyfrowy świat wpływa na życie młodych ludzi? Proszę uzupełnić tabelkę.

bezsilność

presja

zagubienie

poczucie, że marnują życie

FOMO 

W tekście zostały wymienione problemy młodych ludzi. W jaki sposób rodzice mogą ich wspierać?



Proszę zaznaczyć: prawda (P) czy fałsz (F).

Psychiatrzy uważają, że na decyzję o próbie samobójczej dziecka ma wpływ zawsze kilka czynników. 

Lockdown nie miał wpływu na kondycję psychiczną dzieci. 

Pomoc psychiatryczna dla dzieci jest w Polsce trudno dostępna. 

Prywatna wizyta u psychiatry dziecięcego kosztuje niecałe 130 złotych. 

Tylko rodzice mają możliwość przeciwdziałania problemom psychicznym dzieci. 

P

Dominika Wantuch, Dzieci nie chcą żyć. „Wysokie Obcasy” 7.01.2022 
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,173910,27980742,
proby-samobojcze-dzieci-dzieci-nie-chca-zyc-tylko-do.html [dostęp online 23.02.2022]

Proszę wyjaśnić znaczenie podkreślonych wyrazów i struktur.

Co sam widzi wśród pacjentów i jakie wnioski płyną z rozmów z innymi psychiatrami z całej Polski? – Obserwujemy wzrost częstości prób 
samobójczych, widzimy, że ich liczba rośnie zwłaszcza wśród dziewczynek i że największe załamanie psychiczne jest w okresach powrotu do 
szkół po lockdownie – zauważa prof. Pilecki. Z czego to może wynikać? – Pandemia i lockdown zachwiały całym życiem dzieci i nastolatków, 
często długotrwała samotność, izolacja prowadzą do spiętrzenia się trudności, kryzysu emocjonalnego, potem dziecko nie wyobraża sobie 
powrotu do społeczności szkolnej, rówieśniczej, ma trudności w relacjach z bliskimi. To są bardzo złożone procesy, a do tego wszystkiego 
należy dołożyć jeszcze problemy rodzinne, ekonomiczne wielu rodzin, przemoc, negatywne czy agresywne zachowania rodziców wobec 
samych siebie. Dzieci to obserwują. Pandemia przyczynia się do narastania kryzysu u dzieci i młodzieży – wyjaśnia dr Pilecki.

(2) Niestety specjalistyczną pomoc wciąż trudno uzyskać. W kolejkach do specjalistów najmłodsi pacjenci muszą czekać od kilku miesięcy do 
półtora roku. Prywatne wizyty u psychoterapeutów czy psychiatrów to wydatek średnio od 130 nawet do kilkuset złotych za godzinę.

– Jesteśmy na skraju wydolności jako psychiatria dziecięca – mówi prof. Pilecki. Choć jest wciąż szansa, że reforma psychiatrii dziecięcej 
wreszcie w tym roku się zrealizuje, to lekarze podkreślają, że wciąż brakuje pomocy dla dzieci na etapie przeciwdziałania problemom 
psychicznym. – My nie możemy wciąż koncentrować się tylko na tym, żeby zapewnić łóżka szpitalne dzieciom z problemami, ale musimy 
uwrażliwić wiele służb: rodziców, bliskich, szkoły, lekarzy rodzinnych, służby policyjne i pomoc społeczną na problemy dzieci. Musimy 
skoncentrować się na tym, co może doprowadzić do kryzysu, zanim do niego dojdzie, a następnie poprawić procedury reagowania na 
krzywdę dzieci, chronić dzieci przede wszystkim – ocenia prof. Pilecki. (...).
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Projekt realizuje:
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Materiały do nauki o Polsce „Zdrowie” 
zostały opracowane w ramach projektu 
„Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza 
i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji". 
Projekt finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.
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Przydatne informacje:

Lista wielkopolskich szpitali
http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/13066/

Punkt Profilaktyki Intymnej
Program jest skierowany do mieszkańców Poznania.
Termin wizyty należy umówić wcześniej poprzez 
całodobową rejestrację telefoniczną
tel. 61 647 77 25
Al. Solidarności 36, Poznań

Ośrodek Psychoterapii dla Osób Uzależnionych 
i Ich Rodzin Zmiana
ul. Lindego 4-6, Poznań (dla osób z województwa 
wielkopolskiego)
tel.: 61 223 12 56, 61 223 12 57
e-mail: osrodekzmiana@tlen.pl

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu
ul. Sobieskiego 2, Poznań 
tel: 61 868 72 27, 61 867 98 04
e-mail: poznan@monar.org
https://www.poznan.monar.org/

Leczenie alkoholizmu – Przychodnia Leczenia 
Uzależnień
ul. Górki 17A, Poznań
519 775 225

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacjii ITAKA
22 484 88 01 

Telefon zaufania dla osób starszych;
dyżur na temat choroby Alzheimera
22 635 09 54

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 
24 godziny na dobę

800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli 
w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Pomocnik dla rodziców i opiekunów nastolatków
https://static.im-g.pl/im/9/28143/m28143619,
POMOCNIK-DLA-RODZICOW-I-OPIEKUNOW-NASTOL
ATKOW-ONLINE.pdf


