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ULOTKA DLA UCZNIÓW 

JESZCZE JEDNA GRA…?  CO WIECIE O HAZARDZIE? 

 

Które zdania są prawdziwe (P), a które fałszywe (F)?  

 

 

1. Hazard może uzależniać, bardzo szybko można stracić kontrolę nad kolejnymi grami. 

2. Aby wygrać, trzeba grać! Należy dać sobie szansę i zagrać. 

3. Hazardzista bardzo często popada w długi, ale… ma także problemy rodzinne, zawodowe i zdrowotne, 

bo liczy się tylko kolejna wygrana. 

4. Hazard dotyczy tylko osób dorosłych, dzieci nie mogą przecież uzależnić się do hazardu. 

5. Jeśli ktoś ma problemy z hazardem, to tylko finansowe. 

6. Hazardziści grają tylko ze względu na chęć szybkiego wzbogacenia się. 

7. Hazard to tylko gry uprawiane w kasynie. 

8. Gry na automatach, konkursy SMS-owe i granie w płatne gry online nie mogą uzależnić – to nie jest 

hazard. 

 

P/F 

 

P/F 

 

P/F 

P/F 

 

P/F 

P/F 

P/F 

 

P/F 

 

Odpowiedzi: 

1. Hazard nie jest niewinną zabawą i może prowadzić do uzależnienia. PRAWDA 

2. To by znaczyło, że każdy grający już jest wygranym, a tak nie jest! Ten sposób przedstawiania 

rzeczywistości jest widoczny w reklamach i na banerach zachęcających do zagrania. FAŁSZ 

3. Konsekwencje hazardu są widoczne nie tylko w sferze materialnej. Hazardzista poza 

kłopotami materialnymi może mieć także problemy rodzinne, zawodowe oraz zdrowotne, gdyż 

całą swoją uwagę i czas poświęca grze. PRAWDA 

4. Hazardowi ulegają zarówno dorośli, jak i dzieci. Co więcej, wielu patologicznych hazardzistów 

pierwsze swoje gry rozpoczęło właśnie w okresie dorastania. FAŁSZ 

5. Hazard zakłóca funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia, zarówno finansowej, 

zdrowotnej, jak i rodzinnej oraz zawodowej. FAŁSZ 

6. Hazardziści grają nie tylko dla samej wygranej, ale pośrednio także po to, aby poczuć 

dreszczyk emocji oraz podniecenia. Hazard stać się może niebezpiecznym i ryzykownym 

sposobem zaspokajania swoich potrzeb. FAŁSZ 

7. Hazard to wszystkie formy gier pieniężnych. FAŁSZ 

8. To także może uzależnić. FAŁSZ 

 

Hazard to między innymi: 

 gry w kasynie (ruletka, black jack, poker i inne), 

 bingo, 

 gra na automatach, 

 losy z loterii, 



Ulotka jeszcze jedna gra...? Co wiecie o hazardzie?Strona 2 z 2 

 

 

 gra w Lotto, 

 zakłady pieniężne, 

 gry karciane, 

 zakłady pieniężne w gry zręcznościowe (np. golf, bilard, rzutki), 

 obstawianie zakładów sportowych, 

 hazard internetowy, 

 gra na giełdzie. 

 

 

HAZARD TO NIE ZABAWA! 

 

Czy zauważyłeś/aś ,że :  

 Gry/zakłady pieniężne całkowicie cię pochłonęły i nie masz czasu na nic innego? 

 Szkoła/dom/przyjaciele stali się nieważni bo najistotniejsze jest aby znów zagrać i spróbować 

szczęścia? 

 Coraz większe kwoty pieniężne wydajesz na kolejne gry aby tylko mieć kolejną szanse na 

wygraną? 

 Miewasz kłopoty ze snem, doskwiera ci bezsenność bo ciągle myślisz kiedy najlepiej zagrać 

i w jaki sposób? 

 Pożyczasz gotówkę od rodziców, przyjaciół lub sprzedajesz swoje cenne rzeczy aby mieć 

nowe środki finansowe na nowe gry? 

 

JEŚLI NA WIĘKSZOŚĆ TYCH PYTAŃ ODPOWIEDZIAŁEŚ TAK, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAJBLIŻSZĄ 

PLACÓWKĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ LUB SZKOLNYM PSYCHOLOGIEM. 

PAMIĘTAJ, NIE JESTEŚ SAM! 

 

 


