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Proszę wpisać rzeczownik w dopełniaczu. Jak zachowuje się osoba, która może mieć depresję?
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1.

Jestem w Polsce _Zdrowie

a) przykład: nie ma (dobry nastrój) dobrego nastroju

b) poczucie (smutek) ………………………………………….

c) nie widzi (sens życia) …………………………………………..

d) brak (apetyt) ……………………………………………. 

e) nie odczuwa (przyjemność) ………………………………………………

f) wahania (nastrój) …………………………………………

g) ból (głowa) ……………………………………………

h) zaburzenia (sen) ……………………………………………

i) potrzeba (izolacja) ……………………………………………

j) zmiana (zachowanie) ……………………………………………

źródło: https://cpr.kielce.uw.gov.pl/cpr/poradniki/216,Poradnik-Kiedy-dzwonic-na-numer-alarmowy-112.html [dostęp online 13.11.2021]

Proszę przeczytać tekst. 

112 to numer alarmowy. Działa na terenie całej/całego Unii Euro-
pejskiej. Połączysz się z operatorem. Musisz krótko opisać sytuację, 
podać swoje imię i nazwisko. Musisz też znać adres miejsca zda-
rzenia. Operator może zadawać dodatkowe pytania. Po rozmowie 
zostaw włączony telefon. Operator może do ciebie zadzwonić po 
dodatkowe informacje. Nie wszystkie sytuacje zgłaszamy na 
numer 112. Kiedy dzwonisz niepotrzebnie, blokujesz linię!
 

Proszę zaznaczyć sytuacje, które zgłaszamy na numer 112. 

2.
pożar

korek

dziura w drodze

wypadek drogowy

kradzież

przemoc

rozpoznanie osoby 
poszukiwanej przez policję

wezwanie taksówki

omdlenie, utrata świadomości

konsultacja z lekarzem

włamanie

poważne uszkodzenie ciała

porażenie prądem

nagła sytuacja zagrażająca 
zdrowiu, życiu 

lub bezpieczeństwu 
i porządkowi publicznemu

V
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Proszę przeczytać tekst, zapoznać się z mapą i rozwiązać zadanie.

(...) Nie, Polska nie refunduje antykoncepcji dla młodych osób. Nie, Polska nie refunduje antykoncepcji dla grup defaworyzowanych (osoby bezrobot-
ne, niezamożne). Nie, Polska nie refunduje żadnego rodzaju antykoncepcji dla nikogo. Dla porównania: w Belgii istnieją wszystkie wymienione rodza-
je refundacji. (...) Kobieta w Polsce potrzebuje recepty zarówno na antykoncepcję awaryjną, jak i zwykłą. Zaś nastolatka do 18. roku życia potrzebuje 
zgody opiekuna na wizytę u ginekologa, a zatem i na przepisanie pigułki hormonalnej. Lepsze oceny uzyskujemy w segmencie nr 3 – dostęp do infor-
macji, jednak trzeba zauważyć, że informacji tych dostarczają organizacje pozarządowe, czyli wszelkie stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne 
(takie jak Federacja Na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny czy Aborcyjny Dream Team), a nie np. ministerstwo zdrowia lub NFZ. (...) 

Jestem w Polsce _Zdrowie

3.

Proszę uzupełnić tekst na podstawie informacji z mapy.

a) przykład: Najgorszy dostęp do antykoncepcji 
w Europie jest w Polsce.

b) ……………………………………………………………… dostęp 
           do antykoncepcji w Europie jest w Anglii, Francji i Belgii. 
c) ………………………………………………………………  dostęp do antykon-       
           cepcji z krajów sąsiadujących z Polską jest w Rosji.
d) ………………………………………………………………   dostęp do antykon-   
           cepcji z krajów sąsiadujących z Polską jest w Niemczech.

a) W Ukrainie dostęp do antykoncepcji jest 
            ………………………………………………………………... niż w Białorusi.
b) W Rosji dostęp do antykoncepcji jest   
            ………………………………………………………………. niż w Białorusi.  

https://www.epfweb.org/sites/default/files/2022-02/CCeptionInfoA3_EN%202022%2
0v10.pdf [dostęp online 12.02.2022]

Magdalena Chrzczonowicz: Polska najgorsza w Europie w dostępie do antykoncepcji.
https://oko.press/polska-najgorsza-w-europie-w-dostepie-do-antykoncepcji-gorzej-ni
z-rosja-i-bialorus/ [dostęp online 12.02.2022]
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Proszę przeczytać tekst i rozwiązać ćwiczenie.

(1) Brak snu lub problemy z nim są jednym z najczęstszych objawów depresji wśród nastolatków. Stres i zmartwienia odbierają zdolność spania 
niezależnie od stopnia zmęczenia. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych - badania pokazują, że aż 92 proc. osób chorujących na depresję 
skarży się na problemy ze snem. Badacze uważają, że niektóre problemy ze snem mogą zacząć się przed depresją, a to skłania do coraz poważ-
niejszego traktowania potrzeby snu u nastolatków. Niektóre brytyjskie i amerykańskie szkoły średnie nawet dostosowują plan zajęć tak, by ten 
nie zaczynał się przed godziną 11 właśnie po to, by dojrzewające dzieci mogły zyskać kolejne godziny na sen.

(2) W badaniu opublikowanym w 2020 r. Faith Orchard, psycholożka z University of Sussex, przeanalizowała dane dużej grupy nastolatków w 
wieku od 15 do 24 lat. Okazało się, że dzieci, którym pozwalano spać dłużej, rzadziej cierpiały na stany lękowe i depresję. Z kolei metaanaliza 34 
badań, w których wzięło udział 150 000 osób, a które trwały od 3 miesięcy do 34 lat, wykazała, że u osób, które zgłaszały problemy ze snem, 
ryzyko zachorowania na depresję podwajało się. Oczywiście nie oznacza to, że czasowa bezsenność zawsze musi kończyć się depresją, niemniej 
problemy ze snem często korespondowały ze złym stanem zdrowia psychicznego.

(3) Niedobór snu wpływa na nasze relacje społeczne - stajemy się wycofani, trudniej jest nam angażować się w związki, jesteśmy bardziej drażli-
wi i mamy gorszą motywację do działania. Ale to nie wszystko: brak snu może prowadzić do nasilenia stanu zapalnego w organizmie, co także 
odbija się na naszym samopoczuciu. Naukowcy badają obecnie związek między zaburzeniami snu a innymi schorzeniami psychicznymi. Wybitny 
neurobiolog z Oxford University Russell Foster odkrył, że ten związek występuje nie tylko w depresji. Zakłócenie rytmów okołodobowych - natu-
ralnego cyklu snu i czuwania - nie jest rzadkością wśród osób z chorobą afektywną dwubiegunową lub schizofrenią. W niektórych przypadkach 
zegar biologiczny może stać się tak niezsynchronizowany, że ludzie czuwają całą noc i śpią w ciągu dnia.

(4) Złożony związek między snem a zdrowiem psychicznym jest dodatkowo wzmocniony odkryciem, że w czasie leczenia depresji nie wszystkie 
problemy ze snem znikają. Terapie psychologiczne, które pomagają poradzić sobie z negatywnymi myślami, mogą również ułatwić zasypianie.
Duże badanie Oasis prowadzone przez psychologa klinicznego Daniela Freemana na 26 uniwersytetach w Wielkiej Brytanii wykazało, że terapia 
poznawczo-behawioralna dla studentów cierpiących na bezsenność nie tylko pomogła im zasnąć, ale zmniejszyła występowanie halucynacji i 
paranoi, czyli objawów psychozy.

Jestem w Polsce _Zdrowie

4.
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W międzyczasie każdy, kto ma problemy ze snem, może wypróbować techniki, które okazały się najskuteczniejsze: zapewnienie wystarczającej 
ilości światła w ciągu dnia (w przypadku większości ludzi rano); drzemki nie dłuższe niż 20 minut; niejedzenie, niećwiczenie i niepicie kofeiny 
późnym wieczorem; unikanie czytania e-maili lub omawiania stresujących tematów w łóżku; utrzymywanie sypialni chłodnej, cichej i ciemnej; 
pilnowanie, aby kłaść się spać i wstawać o tej samej porze każdego dnia. Lepszy sen oczywiście sam w sobie nie rozwiąże kryzysu zdrowia psy-
chicznego. Ale skoro dłuższy sen u nastolatków może pomóc im uchronić się przed problemami ze zdrowiem psychicznym, to pozwólmy im spać 
możliwie dużo.

Jestem w Polsce _Zdrowie

Aleksandra Mijakoska-Siemion, To ewolucja każe nastolatkom spać do południa. „Wysokie Obcasy”, 11.03.2021 
https://www.wysokieobcasy.pl/Instytut/7,163393,26868599,to-ewolucja-kaze-nastolatkom-spac-do-poludnia-sen-chroni-przed.html?read-later=1 [dostęp online 8.01.2022]

Proszę wyjaśnić znaczenie podkreślonych wyrazów i struktur.

Jaki jest skutek zakłócenia rytmów okołodobowych?
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W tekście zostały opisane 3 badania naukowe. Jakie wnioski płyną z każdego z nich?

Proszę wypisać skutki braku snu.

Proszę wypisać techniki, które pomagają zapewnić organizmowi wystarczającą ilość snu. 

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

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

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

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

a)

b)

c)
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Do jakiego wniosku dochodzi autorka artykułu?

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

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

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

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

Proszę nadać tytuły akapitom tekstu.

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

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

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

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

akapit 1:

akapit 2:

akapit 3:

akapit 4:

Proszę przeczytać tekst.5.
W Poznaniu powstała przychodnia Stonewall. Można tam zrobić testy na choroby przenoszone drogą 
płciową. To miejsce, które zapewni promocję zdrowia seksualnego. Jest to projekt Grupy Stonewall wspiera-
jącej środowisko LGBT. Przychodnia działa przy ul. Półwiejskiej 17/18 (https://przychodnia-stonewall.pl/).
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Projekt realizuje:

Jestem w Polsce _Zdrowie

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


