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Aktiivtöö. Mida tean?

Teema: uimastite tarvitamise põhjused ja mõjud.
Alateema: uimastite toime organismile ning nende tarvitamisega seotud riskid.

Õpitulemused. Õpilane:
 • eristab legaalseid ja illegaalseid uimasteid ning tähtsustab seaduste rolli laste tervise kaitsel*;
 • kirjeldab uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajalist mõju tervisele*;
 • kirjeldab, mis on vaimne ja füüsiline sõltuvus ning kuidas see kujuneb*;
 • oskab hinnata uimastite mõju inimese tunnetele, mõtlemisele ja käitumisele.

Vajalikud materjalid. Kaardid küsimuste ja vastustega uimastitega seotud faktide kohta, õpetaja 
lisamaterjal.

Taust. Kuna kokkupuude uimastitega on noore inimese elus tõenäoline, on oluline omada teadmisi 
nende mõju ja nendega seotud riskide kohta. Tihti tundub õpilastele, et nad teavad uimastitest 
väga palju, ent kontrollimisel osutuvad mitmed teadmised ebatäpseks või koguni lausvaleks. 
Noortel tuleb õppida ka infot mõistma ja tõlgendama ning infoallikatesse kriitiliselt suhtuma. 
Tund aitab analüüsida oma teadmisi uimastitest ning suunab uimastitega seotud olukordades 
kriitiliselt mõtlema.

Tunni sissejuhatus. Esitlege kanepi kohta käivat infot kahest erinevast allikast (narko.ee versus 
petitsioon.ee/„Legaliseerime Eesti Vabariigis kanepi“), vt õpetaja lisamaterjal. Küsige õpilastelt, milline 
info on tõene ja miks nad nii arvavad. Selgitage allikate erinevust, nende objektiivsust ja subjektiivsust 
info käsitlemisel.

Selgitage, et levib väga palju ebatäpset ja lausa valet infot uimastite kohta.

Põhitegevused

1. Jagage õpilased paaridesse. Paigutage kaks paari kokku istuma nii, et nad moodustaksid neliku, 
kes omavahel mugavalt suhelda saab. Mäng, mida mängima hakkate, toimub nelikutes.

2. Andke kummalegi paarile kaart uimastitega seotud küsimuste ja vastustega ning alustage mängu. 

3. Mängu käik: üks paar esitab küsimuse teisele paarile, küsimuse saanud paar arutab omavahel 
ning annab oma vastuse. Kui vastus on korrektne, saavad nad punkti. Seejärel küsivad nemad oma 
kaardil oleva küsimuse teise paari käest. Igale küsimusele vastates annab vastaja ka selgituse, 
kuidas vastuseni jõuti. Kui vastus on vale, loeb küsimuse esitanud paar mängukaardil oleva õige 
vastuse ette.

4. Kui paarid on lõpetanud, andke neile uued küsimuste kaardid ning mäng jätkub. Kokku võiks iga 
paar saada kolm küsimuste kaarti, kui aega jätkub, siis rohkem. Rühmade töörütmi jälgides saate 
kaarte rühmade vahel vahetada.

5. Kui mäng on lõppenud, paluge õpilastel vastusekaardid klassiruumi seinale kinnitada. 

6. Küsige õpilastelt tagasisidet. Millised on valdavad tunded mängu lõpul ja milliseid uusi teadmisi 
õpilased said? Küsige, mitu punkti võistkonnad kogusid ja millised olid need küsimused, millele 
vastati valesti. 

7. Paluge selgitada loogikat, millega õige vastuseni jõuti. Küsige õpilastelt, millist infot uimastite 
kohta on neil lihtne ja millist keeruline leida. Uurige, millised küsimused ja vastused kaartidel 
õpilasi üllatasid ja miks.
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Põhisõnum. Rõhutage õpilastele, et uimastite kohta on käibel mitmeid müüte ja pooltõdesid. 
Uimastitega seotud infosse tuleb suhtuda ettevaatlikult, kontrollida selle päritolu ja allikate 
pädevust.

Lõiminguvõimalused. Töö pakub võimalusi lõiminguks loodusõpetuse (inimese anatoomia) ja 
ühiskonnaõpetusega (ühiskond, ohutus ja seadusandlus).

Kasutatud kirjandus
1. UNPLUGGED 2007. Handbook for the teacher. A programme of EU-DAP, European Drug 

Addiction Prevention. EU-DAP trial, Turin.
2. Drugs: Shatter the myths. NIDA 2012. NIH Publication nr 12–7589.
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KAARDID 

Kas purk õlut sisaldab uimastit? 
A. Jah
B. Ei

Kui Siiri on joonud ühe pudeli siidrit ja tal pole veel lõbus, kas siis tuleb 
teine pudel juua?
A. Jah
B. Ei

Tanelil on kurb tuju. Kas ta tunneks end paremini, kui ta võtaks ühe 
ecstasy-tableti?
A. Jah
B. Ei

Üks väidetest on vale. Milline?
A. Tüdrukud jäävad purju väiksemast kogusest alkoholist kui poisid.
B. Poisid joovad alkoholi tavaliselt suuremas koguses kui tüdrukud.
C. Poisid tohivad rohkem alkoholi juua kui tüdrukud.

Kas pärast ühe rahustitableti võtmist on turvaline rattaga sõita?
A. Jah
B. Ei
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Uimastid võivad mõjutada tundeid, käitumist ja taju.
Kõik uimastid mõjutavad inimese psüühikat, sest avaldavad mõju ajutegevusele. Uimasti 
mõju all muutub ka teadvuse seisund ning seetõttu võivad paljud asjad ja olukorrad tunduda 
värvikamad, kurvemad, rõõmsamad, intensiivsemad või hirmutavamad, kui need tegelikult on. 
Õlu sisaldab etüülalkoholi, mis on aju mõjutav uimasti.
Õige vastus: A.

Siider sisaldab alkoholi. Suurem kogus uimastit põhjustab tugevama toime.
Aga see ei tähenda, et Siiri hakkaks ennast siis paremini tundma, kui on ära joonud mitu 
pudelit siidrit. Tal võib hoopis enesetunne päris halvaks minna. Mida rohkem alkoholi juua, 
seda tõenäolisem on, et tekivad iiveldus ja peavalu.
Õige vastus: B.

Uimastid ei mõju kõikidele inimestele ühtemoodi.
Uimastite toime on väga erinev. See, kas mingi uimasti teeb rõõmsaks või kurvaks, sõltub 
paljudest asjaoludest, sealhulgas inimese eelnevast meeleseisundist, füüsilisest tervisest, 
inimestest tema ümber ja paljust muust.
Õige vastus: B.

Uimastite tarvitamisega on alati seotud riskid.
Rahusti on samuti uimasti. Kõikidel uimastitel on hulk ebasoovitavaid toimeid nii psüühikale 
kui kehale. Sellepärast on iga tarvitamiskord, sealhulgas proovimine, risk tervisele. See võib 
tekitada uimasust, pearinglust ja iiveldust ning muuta keeruliseks teha tähelepanu nõudvaid 
tegevusi. Kasutajat võib tabada raske allergiline reaktsioon. Ka on alati risk uimastist 
sõltuvusse jääda.
Õige vastus: B.

Uimastid on tervisele ohtlikud.
Noored inimesed on uimastite mõjule vastuvõtlikumad, sest nende organism ei ole veel 
täielikult välja arenenud. Samal kogusel alkoholil on tüdrukutele tugevam toime kui poistele, 
sest tüdrukud on väiksemad ja nende keha rasvaprotsent on suurem. Suurem rasvasisaldus 
tähendab, et kehas on vähem vett ja seetõttu on alkoholi lahustuvus väiksem. See on põhjus, 
miks pärast sama alkoholikoguse joomist on tüdrukute vere alkoholisisaldus 20% suurem kui 
poistel. Joovet ja sõltuvust tekitab alkohol tüdrukutel ja poistel ühtemoodi, kuid tüdrukutel 
avaldub alkoholi mõju kiiremini ja väiksemate koguste joomisel. 
Õige vastus: C.
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Kui Mari suitsetab sigaretti, muutuvad tema sõrmed mõne aja pärast
soojemaks.
A. Jah
B. Ei

Enamik suitsetajaid soovib suitsemisest loobuda.
A. Jah
B. Ei

Sigarettide suitsetamine põhjustab suitsetajatel kehakaalu langust.
A. Jah
B. Ei

Sigarettide suitsetamine põhjustab kahvatu, hallika või kortsulise näonaha
teket. Õige või vale?
A. Õige
B. Vale

Brasiilia ilukirurgia kliinikutes ei sooritata lõikusi suitsetavatele klientidele, 
sest nende haavad paranevad kehvasti. Õige või vale?
A. Õige
B. Vale

Üks väide järgnevatest on õige. Milline?
A. Kui Triinu ema võtab tableti, et paremini magada, siis võib ka Triinu seda teha.
B. Triinu ema tohib unerohtu võtta vaid arsti ettekirjutuse järgi.
C. Kui Triinu ema tunneb end pärast unerohu võtmist hästi, siis ei saa sel olla 

kahjulikke mõjusid.
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Nikotiini veresooni ahendav efekt toob kaasa mitmeid ebameeldivaid tagajärgi.
Tubaka suitsetamine kiirendab südame löögisagedust, mis võib tekitada erutust. Ent nikotiin 
kutsub esile veresoonte kitsenemist, mistõttu langeb temperatuur keha kaugemates osades, 
näiteks varvastes ja sõrmedes.
Õige vastus: B.

Peaaegu kõik suitsetajad püüavad suitsetamist mingil hetkel lõpetada.
Enamik noori jätab suitsetamise mingil hetkel maha, sest see ei ole tegelikult kuigi lahe tegevus. 
Põhjuseks võib olla sigarettide kõrge hind, nikotiini hävitav mõju välimusele ja tervisele või 
sportlikele saavutustele. Suitsetamise mahajätmine võib olla väga raske ja mõned seda ei 
suudagi.
Õige vastus: A.

Suitsetamine ei aita kõhnuda.
Suitsetamine mõjutab söögiisuga seotud ajupiirkondi ning kiirendab pisut ainevahetust. 
Siiski harjub suitsetaja aju nikotiini mõjuga kiiresti ja pikemaajalist kaalukaotust suitsetajatel 
seetõttu ei teki. Küll aga on tõenäoline, et kehakaal kasvab pärast suitsetamisest loobumist. 
Selle põhjuseks on liigne söömine, mille abil püütakse suitsetamise lõpetamisest tingitud 
võõrutusnähte leevendada.
Õige vastus: B.

Uimasteid kasutatakse ka meditsiinis haiguste raviks.
Unerohi on uimasti. Uimastid võivad ravida teatud haigusseisundeid, kuid nende kõrvaltoimete 
ning sõltuvust tekitava mõju tõttu on retseptide väljakirjutamine range kontrolli all ning 
nende tarvitaja vajab pidevat arstlikku järelevalvet.
Õige vastus: B.

Suitsetamine rikub näonahka.
Naha halvenemise eest vastutab kehvenenud vereringe, mida põhjustab suitsetamine. 
Võrreldes mittesuitsetajaga on suitsetaja nahk hallikas, ka kortsud tekivad tunduvalt varem.
Õige vastus: A.

Suitsetamine aeglustab haavade paranemist.
See on nikotiini mõju. Sarnaselt mõjuvad ka teised nikotiini- ja tubakatooted peale sigarettide. 
Ilukirurgia esiriigis Brasiilias on kirurgidel keelatud suitsetajaid opereerida, sest haavade 
raskendatud paranemine takistab ideaaltulemuse saavutamist ja see rikub kirurgide mainet.
Õige vastus: A.
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Milline väidetest on õige?
A. Kui suitsetada sigarette vaid nädalavahetusel, siis ei ole riski jääda sõltuvusse.
B. Teismelisel on oht jääda nikotiinisõltuvusse ka siis, kui ta suitsetab mõned 
     sigaretid nädalas.
C. Nuusk- ja huuletubaka kasutamine ei tekita sõltuvust.

Milline väidetest ei vasta tõele?
A. Inimesed kasutavad marihuaanat selleks, et parandada oma sooritust 

oskusmängudes, mis nõuavad keskendumisvõimet ja kehalisi oskusi.
B. Inimesed joovad pidudel alkoholi, sest usuvad, et see aitab üle saada häbelikkusest.
C. Inimesed suitsetavad tavaliselt seetõttu, et soovivad kuuluda mingisse gruppi.

Üks järgnevatest väidetest on vale. Milline?
A. Alkoholi joomine muudab sind sõprade silmis ebausaldusväärseks.
B. Suitsetamine paneb su haisema.
C. Kui sa suudad palju alkoholi juua, siis sind kadestatakse ja imetletakse.

Inhalandid nagu liimid, lahustid ja bensiin ei ole päris uimastid.
A. Õige
B. Vale

Milline on kõige tervislikum valik järgmistest, kui sul on janu?
A. Õlu
B. Mineraalvesi
C. Kokteil alkoholiga

Mati mõtleb, kas proovida kanepit. Mida sina arvad?
A. On väga suur tõenäosus, et selle mõju talle ei meeldi.
B. On väga suur tõenäosus, et selle mõju on igavam, kui ta ootab.
C. On suur tõenäosus, et sel ei ole talle mitte mingisugust mõju.
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Kõikidel uimastitel on risk tekitada sõltuvust.
Sõltuvusrisk on kõrgem uimastitel, mida süstitakse, suitsetatakse või tõmmatakse ninna 
(nuusktubakas), sest need jõuavad kiiresti ajju. Kiire mõju tekitab soovi seda uuesti kogeda ja 
see võib viia kontrolli kaotamiseni uimasti kasutamise üle. 
Õige vastus: B.

Põhjuseid uimastite tarvitamiseks on mitmeid.
Enamasti proovitakse uimasteid uudishimust, ent vahel on põhjused psühholoogilised – 
usutakse, et need aitavad lahendada või unustada probleeme ja tõstavad enesekindlust. 
Mõnikord tarvitatakse neid sellepärast, sest soovitakse vastanduda normidele ja näidata oma 
kuuluvust alternatiivsetesse rühmadesse.
Õige vastus: A.

Sa ei meeldi inimestele sugugi rohkem, kui sa uimasteid tarbid.
Inimesed, kellele meeldib riskida, võivad olla populaarsed lühikest aega. Pikemas plaanis on 
populaarseimad need, kes on meistrid oma elu juhtimises. Uimastitarvitajad seda reeglina ei 
ole.
Õige vastus: C.

Inhalandid nagu liim, lahusti ja bensiin sisaldavad uimasteid.
Ka kodus kasutatavad kemikaalid, näiteks värvilahusti, sisaldavad uimastavaid aineid, mis 
muudavad käitumist, otsustusvõimet ja ümbritseva tajumist. Inhalantide sissehingamine 
on tervisele kahjulik ning riskantne tegevus; need häirivad muuhulgas ka mootorsõidukite 
juhtimist.
Õige vastus: B.

Alkohol ei kõlba janukustutuseks.
Alkohol viib vedeliku kehast välja. Seepärast on alkoholi tarvitajatel vaja juua ka 
mittealkohoolseid jooke enne, pärast ja alkoholi joomise ajal. Parim on mineraalvesi, mis 
annab organismile vajalikke mineraalaineid. NB! Alkoholi ei tohi kunagi tarvitada koos 
teiste uimastitega, kuna uimasti toime sel juhul võimendub, joobeaste suureneb ning tõuseb 
südamerabanduse risk.
Õige vastus: B.

Kanep ei mõju kõigile ühtemoodi.
Kanepi positiivsed mõjud on tarvitajate poolt liialdatud. Tegelikult on tõenäoline, et proovi-
misega ei pruugi kaasneda positiivseid emotsioone.
Õiged vastused: A, B, C.
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Kui segada alkoholi mittealkohoolse joogiga (näiteks apelsinimahlaga), 
siis jääb aeglasemalt purju kui kanget alkoholi puhtalt juues.
A. Õige 
B. Vale

Milline neist on kõige tõenäolisem marihuaanasõltuvuse tundemärk?
A. Punased silmad.
B. Probleemid magama jäämise ja unega.
C. Vajadus kanepi järele, et tuju tõsta.

Milline väide on tõene?
A. Tervisele ohutum on suitsetada üks marihuaanasigaret kui tubakasigaret.
B. Sigarettide ja marihuaanasigarettide suitsetamine ei ole omavahel seotud.
C. Ühe tubakasigareti suitsetamine on tervisele sama kahjulik kui 
  marihuaanasigareti suitsetamine.

Kanepi suitsetamine on ohutu. Õige või vale?
A. Õige
B. Vale

Pidev kanepitarvitamine aitab elus edasi jõuda.
A. Ei
B. Jah

Mida rohkem sa söönud oled, seda rohkem võid juua alkoholi seejuures
purju jäämata.
A. Õige
B. Vale
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Alkoholi kogus ei vähene, kui seda teiste jookidega segada.
Alkoholi kogus jääb segujoogis samaks. On oht, et mahla maitse maskeerib alkoholi maitse 
ning muudab selle meeldivamaks. Võib juhtuda, et jookide segamise tulemusena juuakse 
hoopis rohkem ja see viib sügavama joobeni.
Õige vastus: B.

Marihuaana tarvitamine tekitab sõltuvust.
Kui marihuaanat kasutatakse selleks, et rahuneda, tuju parandada või muusikat nautida, siis 
ollakse teel sõltuvuse poole. Sõltuvus tähendab, et elu nautimine ilma marihuaanata ei ole 
enam võimalik. Sellised inimesed vajavad nõustamist ja abi.
Õige vastus: C.

Marihuaana suitsetamine ei ole tubaka suitsetamisest ohutum.
Marihuaanasuitsu tõmmatakse tavaliselt sügavale kopsu ja hoitakse seal tubakasuitsuga 
võrreldes kauem. Tavaliselt suitsetavad marihuaanatarbijad veel ka tubakasigarette, tervisele 
tekkivat kahju niiviisi võimendades.
Õige vastus: C.

Kanep ei ole ohutu uimasti.
Sarnaselt alkoholitarvitajatega jääb ka ligi 10% kanepitarvitajatest sõltuvusse. On ka inimesi, 
kes võivad kanepisuitsetamise tagajärjel saada psühhoosihoo ehk segasusseisundi ning terve 
mõistuse mõneks ajaks täielikult kaotada. 
Õige vastus: B.

Kanepitarvitamine on sotsiaalne ja majanduslik risk.
Inimestel, kes tarbivad pidevalt kanepit, on keskmiselt madalam sissetulek ja väiksem 
tööhõive. Hariduse omandamises on regulaarsed kanepisuitsetajad vähem edukamad. 
Põhjus võib olla selles, et pikaajaline kanepitarbimine mõjutab aju ja nõrgendab mõtlemis- 
ning probleemilahendamise oskust.
Õige vastus: A.

Hoolimata heast toitumusest ei ole võimalik palju alkoholi juua ja sealjuures 
kaineks jääda.
Tühja kõhuga on alkoholi mõju intensiivsem ja saabub kiiremini. Õige on, et enne alkoholi 
tarbimist on mõistlik midagi süüa, et vältida kiiret joovet, ent ükskõik kui suur kõhutäis ei 
kaitse purju jäämise eest. Alkohol tekitab joovet, ühel pärast esimest, teisel pärast mitmendat 
drinki.
Õige vastus: B.
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Milline väide on õige?
A. E- sigaret aitab suitsetamisest loobuda.
B. E-sigaret on tervisele ohutu.
C. E-sigareti mõju kohta suitsetaja tervisele ei ole palju teada.

Energiajookide joomisest võib sattuda sõltuvusse. 
Õige või vale?
A. Õige
B. Vale

Miks on sage energiajookide tarbimine noorele organismile kahjulik?
A. Energiajoogis sisalduv kofeiin kurnab organismi ja rikub une.
B. Energiajoogis sisalduv suhkur rikub isu ja tekitab hambaauke.
C. Energiajoogis sisalduvad ained mõjutavad südame ja veresoonkonna tööd.

Milline väide on õige?
A. Energiajooke tarbivad rohkem poisid kui tüdrukud.
B. Energiajooke joovad kõige rohkem üle 30 aasta vanused inimesed.
C. Energiajooke tarbivad rohkem naised kui mehed.

Suitsuvabad tubakatooted põhjustavad vähkkasvajate teket. Õige või vale?
A. Õige
B. Vale

Milline väide on õige?
A. Energiajook on sama toimega nagu spordijook.
B. Energiajoogis annab energiat suhkur.
C. Energiajoogis annab energiat kofeiin.
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E-sigaretti reklaamitakse tavaliste sigarettide alternatiivina.
E-sigaret on uus ja vähe kasutuses olnud toode ning selle pikaajalise toime kohta teadmised 
puuduvad. Samuti pole piisavalt uuritud, kuidas e-sigaretis sisalduvad keemilised ained 
omavahel ning koosmõjus nikotiiniga organismis reageerivad. Sellepärast on terviseriskide 
vältimiseks mõistlik e-sigareti tarbimisest hoiduda, lisaks keelab seadus alaealisele suitsuvaba 
tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamise.
Õige vastus: C.

Energiajoogis sisalduv kofeiin on uimasti.
Energiajook on gaseeritud jook, mis sisaldab kofeiini ja suhkrut. Lisaks on energiajoogis muidki 
toimeaineid, sealhulgas  vitamiine, tauriini ja teisi keemilisi ühendeid. Suur kofeiinikogus võib 
tekitada püsimatust ja mõtlemis- ning keskendumishäireid. Kofeiin on ka sõltuvust tekitav 
aine. Nii nagu inimesed jäävad sõltuvusse kohvijoomisest, juhtub see ka energiajookide 
tarvitajatega.
Õige vastus: A.

Noor ja väljakujunemata organism on energiajoogi suhtes tundlikum kui täiskas-
vanud organism.
Energiajoogis sisalduv suur kogus suhkrut lõhub hambaid ning rikub söögiisu. Tulemuseks on 
ebaterve toitumine. Kofeiin mõjub ergutavalt, kasutades ära organismis juba olemasolevaid 
energiavarusid. See aga kurnab organismi ja tekitab hiljem veelgi suuremat väsimust. Lisaks 
võivad tekkida unehäired. Kofeiin sunnib südant kiiremini ja rohkem töötama ning väsitab 
seda. Energiajookide pideva tarbimisega kasvab taluvus nende suhtes ehk tarvitatava joogi 
kogus suureneb. 
Kõik vastused on õiged.

Energiajookide tarbijad on uuringute järgi enamasti noored ja sagedamini mees-

soost.
Energiajookide tarbimise uuringud näitavad, et energiajookide joomine on kõige levinum alla 
30aastaste hulgas. Energiajooke joovad poisid tüdrukutega võrreldes keskmiselt rohkem. 
Energiajookide pideva tarbimisega kasvab taluvus nende suhtes ja tarvitatava joogi kogus 
suureneb. 
Õige vastus: A.

Suitsuvabade tubakatoodete kasutamine suurendab tõenäosust haigestuda vähk-
kasvajatesse.
Mõnikord arvatakse, et ainult sigarettide suitsetamisest tekkiv tõrv põhjustab kopsuvähki 
ja hingamisteede haigusi. Tegelikult saab ka huuletubaka tarvitaja mitmeid vähkitekitavaid 
aineid, mis suurendavad riski haigestuda suuõõnekasvajatesse. Tal võib täheldada ka igemete 
eemaletõmbumist hammastest, kus hakkavad elutsema bakterid. Tubaka ninnatõmbamine 
põhjustab nina limaskesta kahjustusi.
Õige vastus: A.

Energiajoogi ainus energiat andev koostisosa on suhkur.
Energiajook on gaseeritud jook, mis sisaldab peamiselt kofeiini ja palju suhkrut. Tulemuseks 
on ebaterve toitumine. Suhkur on energiajoogis ainus tegelik energiaallikas. Kofeiin mõjub 
küll ergutavalt, kuid ta kasutab ära organismi enda energiatagavarasid. See aga kurnab 
organismi ja tekitab hiljem veelgi suuremat väsimust. Energiajoogis sisalduv suur kogus 
suhkrut lõhub hambaid ning rikub söögiisu. 
Õige vastus: B.
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Kui oled jäänud politseile vahele narkootikumide tarvitamisega, siis ei saa 
sa näiteks mõnes riigiametis töötada.
A. Õige
B. Vale

Energia saamiseks on targem juua viinamarjamahla kui energiajooki.
A. Jah
B. Ei

Euroopa Liidu riikides esineb alkoholitarvitamisest tingitud surmasid 
kõige rohkem...
A. ... Lätis.
B. ... Soomes.
C. ... Eestis.
D. ... Tšehhis.
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Narkootikumide tarvitamine piirab su võimalusi tulevikus.
Kui oled narkootikumidega seoses seadusi rikkunud ja selle eest karistada saanud, 
registreeritakse see politsei poolt. See seab edaspidi mitmeid takistusi, näiteks ei tohi sa 
töötada sisekaitsega seotud riigiametites ja sulle ei väljastata ajutist elamisluba mõnda 
välisriiki (nt USAsse).
Õige vastus: A.

Viinamarjamahlas on rohkem energiat kui samas koguses energiajoogis.
Kõige paremini omastab keha energiat süsivesikutest. Ühes 250 ml suuruses klaasis viina-
marjamahlas on 42 grammi süsivesikuid, samas koguses energiajoogis 27 grammi. Energiat 
on viinamarjamahlas 177 kcal, energiajoogis aga ainult 112 kcal. Lisaks on viinamarjamahlas 
rohkem organismile kasulikke aineid.
Õige vastus: A.

Alkohol tapab kiiresti ja aeglaselt.
Alkoholi tarvitamine põhjustab haigusi ning suurendab enneaegset suremust. Euroopa Liidu riikide 
seas on alkoholist tingitud suremus suurim just Eestis – 2010. aastal oli meil 100 000 elaniku 
kohta 6,2 alkoholist tingitud surma. Lätis oli vastav näitaja 4,8, Soomes 2,6 ning alkoholi tarbimise 
poolest Euroopas esikohal olevas Tšehhis 1,2. Alkohol on otseselt või kaudselt seotud enam kui 
60 erineva haigusseisundi või häirega. Maailma Terviseorganisatsiooni WHO 2011. aasta raporti 
kohaselt on alkohol maailmas kolmandal kohal olev tervist kahjustav tegur kõrge vererõhu ja 
suitsetamise järel. Krooniline alkoholi tarvitamine tekitab kehalisi ja vaimseid kahjustusi. 
Õige vastus: C.
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