
 

AUDIT wersja ustna (do przeprowadzenia w formie wywiadu)  

Odczytaj badanemu poniższe pytania. Dokładnie zapisz odpowiedzi. Rozpocznij AUDIT słowami: „Teraz 

zadam kilka pytań dotyczących spożywania przez Panią/Pana napojów alkoholowych w ciągu ostatniego 

roku”. Wyjaśnij, co należy rozumieć przez pojęcie „napoje alkoholowe”, posługując się lokalnymi 

przykładami piwa, wina, wódki itd. Odpowiedzi przelicz na porcje standardowe. Numer właściwej 

odpowiedzi zapisz w polu znajdującym się po prawej stronie.  

1. Jak często pije Pani/Pan napoje zawierające 
alkohol?   
  
(0) nigdy [przejdź do pytań 9-10]  
(1) raz w miesiącu lub rzadziej   
(2) 2 do 4 razy w miesiącu   
(3) 2 do 3 razy w tygodniu   
(4) 4 razy w tygodniu lub częściej  

6.  Jak często w ostatnim roku potrzebowała 

Pani/Pan napić się alkoholu rano, aby dojść do 

siebie po intensywnym piciu?   
  
(0) nigdy   
(1) rzadziej niż raz w miesiącu   
(2) raz w miesiącu   
(3) raz w tygodniu   
(4) codziennie lub prawie 

codziennie   

2. Ile standardowych porcji alkoholu wypija  
Pani/Pan podczas typowego dnia, w którym 

spożywa Pani/Pan alkohol?   

  
(0) 1 lub 2  (1) 

3 lub 4   
(2) 5 lub 6   
(3) 7, 8 lub 9   
(4) 10 lub więcej   

    

7.  Jak często w ostatnim roku miała Pani/Pan 

poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu 

alkoholu?   

  
(0) nigdy   
(1) rzadziej niż raz w miesiącu   
(2) raz w miesiącu   
(3) raz w tygodniu   
(4) codziennie lub prawie codziennie   

  

  

 

3. Jak często wypija Pani/Pan sześć lub więcej porcji 

alkoholu przy jednej okazji?   
  
(0) nigdy   
(1) rzadziej niż raz w miesiącu   
(2) raz w miesiącu   
(3) raz w tygodniu   
(4) codziennie lub prawie codziennie   

Jeżeli suma punktów w pytaniach 2 i 3 = 0, 

przejdź do pytań 9 i 10  

  

8. Jak często w ostatnim roku z powodu picia nie 

pamiętała Pani/Pan tego, co zdarzyło się 

poprzedniego wieczoru?   

  
(0) nigdy   
(1) rzadziej niż raz w miesiącu   
(2) raz w miesiącu   
(3) raz w tygodniu   
(4) codziennie lub prawie codziennie  

    



4. Jak często w ostatnim roku stwierdziła Pani/Pan, że 

nie może przerwać picia po jego rozpoczęciu?   

  
(0) nigdy   
(1) rzadziej niż raz w miesiącu   
(2) raz w miesiącu   
(3) raz w tygodniu   
(4) codziennie lub prawie codziennie   

  

9.  Czy Pani/Pan lub ktoś inny doznał urazu 

fizycznego w wyniku Pani/Pana picia?   
  
(0) nie   
(2) tak, ale nie w ostatnim roku   
(4) tak, w ostatnim roku  

 

5.  

  

Jak często w ostatnim roku z powodu picia 

alkoholu nie zrobiła Pani/Pan tego, czego 

zazwyczaj od Pani/Pana oczekiwano?   
  
(0) nigdy   
(1) rzadziej niż raz w miesiącu   
(2) raz w miesiącu   
(3) raz w tygodniu   
(4) codziennie lub prawie codziennie  

  

10. Czy ktoś z rodziny, znajomy, lekarz lub inny 

pracownik ochrony zdrowia był 

zaniepokojony Pani/Pana piciem lub 

sugerował jego ograniczenie?   
  
(0) nie   
(2) tak, ale nie w ostatnim roku   
(4) tak, w ostatnim roku   

   

  

  

  

  
Wpisz sumę uzyskaną ze wszystkich pytań.   

Jeżeli suma jest większa niż rekomendowana wartość graniczna, zapoznaj się z Instrukcją.  

  

  

Polish adaptation and validation: Anna Klimkiewicz, Andrzej Jakubczyk, Anna Mach, Małgorzata 

Abramowska, Jan Szczypiński, Dominika Berent, Jakub Skrzeszewski, Grzegorz Witkowski, Marcin 

Wojnar. 


