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CO TO SĄ 
DOPALACZE ? 

 Dopalacze – potoczna nazwa 
różnego rodzaju produktów 
zawierających substancje 
psychoaktywne, które nie 
znajdują się na liście środków 
kontrolowanych przez ustawę o 
przeciwdziałaniu narkomanii 



HISTORIA I 
WYSTĘPOWANIE 
DOPALACZY  

 Występowanie tzw. 
dopalaczy ma charakter 
ogólnoświatowy. Istnieją od 
co najmniej połowy lat 80. XX 
w., w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, 
Australii i w większości 
krajów Unii Europejskiej 



DLACZEGO 
SĄ 
ŚMIERTEL
NE ?  
 Mieszanka odpowiednich 
ekstraktów wywołuje różne 
stany emocjonalne takie jak 
agresja czy euforia. Zażycie 
dopalaczy wiąże się z 
zaburzeniami emocjonalnymi . 
Psychoaktywne substancje 
bardzo często zawierają 
alkaloidy, które mają działanie 
śmiertelne. Ich spożycie zawsze 
niesie ze sobą ryzyko śmierci. 



DLACZEGO 
DOPALACZE 
NAZYWA SIĘ 
NARKOTYKAMI
? 
 Dopalacze wywołują u 
spożywającej je osoby efekt 
narkotyczny zbliżony do 
zdelegalizowanych 
substancji – producenci 
starają się jak najwierniej 
oddać działanie narkotyków. 

 Działanie dopalaczy opiera 
się na substancjach 
psychoaktywnych, które 
wywołują różne efekty 
zbliżone do działania 
narkotyków. 



DLACZEGO 
MŁODE OSOBY 
SIĘGAJĄ PO 
DOPALACZE? 

 Młodzi ludzie często sięgają 
po dopalacze, ponieważ są 
ciekawi efektów, jakie one 
wywołują. Ciekawość jest 
najczęstszą przyczyną 
sięgnięcia po tego rodzaju 
używki. 

 Chęć dorównania 
rówieśnikom, doświadczenia 
czegoś niezwykłego, w 
przekonaniu wielu - 
niegroźnego, popycha 
młodych w stronę narkotyków 
i dopalaczy. 



PAPIEROSY 

Filip Pierzak 7c 



CO TO JEST 
PAPIEROS? 

 jest 
to wyrób tytoniowy składający się z cienkiej r
urki wewnątrz której znajduje się mieszanka 
tytoniu 

  



PAPIEROSY 
SZKODZĄ 
ZRODWIU? 

 Tak, papierosy niosą za sobą poważne skutki, 
są to głównie choroby lub uszkodzenia układu 
oddechowego. 



NAJCZĘST
SZE 
CHOROBY 
SPOWOD
OWANE 
PAPIEROS
AMI? 



JAKIE 
SĄ 
RODZAJ
E 
PAPIER
OSÓW 

 Wyróżniamy papierosy zwykłe oraz 
elektroniczne oba te rodzaje są szkodliwe 
dla człowieka ponieważ mają w sobie tytoń 



WYGLĄDAJĄ 
PŁUCA OSÓB 
PALĄCYCH I 
NIE 
PALĄCYCH 

  



NIAJCZĘSTSZE 
SKUTKI 
PALENIA 
PAPIEROSÓW? 

Najczęstszym skutkiem palenia 
papierosów jest uzależnienie, 
które spotyka dużą ilość osób 
palących papierosy a co za tym 
idzie jest ciężko skończyć z tym 
nałogiem 



PALIĆ 
PAPIEROS
Y? 

 Nie, nie warto bo przez to 
szkodzimy sobie na zdrowiu.  

 Kolejnym powodem dla którego 
jest nie warto palić papierosy 
jest to, ze często kończy się to 
uzależnieniem. 

  



NARKOTYKI 
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NARKOTYK 

●Narkotyk  – potoczna 
nazwa niektórych 
substancji 
psychoaktywnych 
działających na 
ośrodkowy układ 
nerwowy. 

●Narkotykami nazywa się: 

●substancje, których regularne 
przyjmowanie prowadzi do 
uzależnienia fizycznego 

●wszystkie substancje 
psychotropowe, które aktualnie 
są nielegalne 



RODZAJE NARKOTYKÓW 
●Przyjmuje się, że miękkie narkotyki to 
marihuana, haszysz. Z kolei twarde 
narkotyki to przede wszystkim kokaina, 
amfetamina i heroina. Heroina jest 
najsilniej uzależniającym środkiem 
zarówno fizycznie jak i psychicznie 



OBJAWY NARKOTYKÓW 
●Powodują uzależnienia fizyczne 

●Powodują uzależnienia psychiczne 

●Skłonność do agresji 

●Wywołują pobudzenia 

●Stwarzają zagrożenie dla zdrowia i 
życia 

●Prowadza do wyniszczenia 
organizmu 



BIBLIOGRAFIA – NARKOTYKI  

● https://www.google.com/search?q=narkotyki&sxsrf=AOaemvJxY1qKwLXfsFxMC8e-
DRb8BCwXLw:1642677607888&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj1qLH6msD1AhUhposKHROIB2cQ_AUoA
XoECAIQAw&biw=1745&bih=852&dpr=1.1#imgrc=G7gnZpj0bfLI2M 

● https://pl.wikipedia.org/wiki/Narkotyk 

● https://www.google.com/search?q=narkotyki&sxsrf=AOaemvJxY1qKwLXfsFxMC8e-
DRb8BCwXLw:1642677607888&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj1qLH6msD1AhUhposKHROIB2cQ_AUoA
XoECAIQAw&biw=1745&bih=852&dpr=1.1#imgrc=ajMDGwLf68mBPM 

● https://adwokatsrocki.pl/sprawy-karne/rodzaje-narkotykow/ 
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BIBLIOGRAFIA – DOPALACZE  
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