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Przyjrzyj się poniŜszym pytaniom i udziel na nie szczerej odpowiedzi. Im więcej razy padnie
słowo „tak”, tym większe jest ryzyko uzaleŜnienia. Pytania te pochodzą z kilku róŜnych
testów, przygotowanych przez psychologów zajmujących się netoholizmem oraz nadmiernym
przywiązaniem do gier komputerowych?

1. Czy spędzasz w sieci internetowej więcej niŜ 3 godziny dziennie?
2. Czy w ciągu godziny od przyjścia z pracy włączasz komputer?
3. Czy wyłączasz komputer na mniej niŜ godzinę przed połoŜeniem się spać?
4. Czy próbowałeś kiedyś – bezskutecznie - ograniczyć liczbę godzin spędzanych przy
komputerze?
5. Czy posiadasz w domu więcej niŜ jeden działający komputer?
6. Czy liczba godzin spędzanych przez ciebie przy komputerze stale rośnie?
7. Czy gdy siedzisz przed monitorem, czujesz się lepiej, niŜ gdy czytasz ksiąŜkę?
8. Czy gdy grasz na komputerze (lub przeglądasz strony www), towarzyszy ci niekiedy
uczucie euforii?
9. Czy kiedy przez cały dzień nie zbliŜasz się do komputera, czujesz pustkę lub irytację?
10. Czy czujesz bliskość osób, które znasz tylko z sieci?
11. Czy zabierasz komputer na wakacje bądź korzystasz w czasie wypoczynku z ekafejek?
12. Czy sprawdzasz swoje konto pocztowe częściej niŜ co dwie godziny?
13. Czy wiesz, Ŝe nie potrafiłbyś wytrzymać tygodnia bez grania w gry?
14. Czy zrezygnowałeś kiedyś ze spotkania, gdyŜ byłeś pochłonięty aktywnością
związaną z komputerem?
15. Czy twoja rodzina uwaŜa, Ŝe spędzasz za duŜo czasu przed komputerem?
16. Czy jesteś zdania, Ŝe w sieci łatwiej poznać innych ludzi?
17. Czy ze swoimi wirtualnymi przyjaciółmi kontaktujesz się częściej niŜ z tymi z realu?
18. Czy masz wraŜenie, Ŝe w internecie masz więcej znajomych?
19. Czy zdarza ci się korzystać z serwisów randkowych?
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20. Czy wierzysz, Ŝe w sieci jesteś bardziej atrakcyjny niŜ w rzeczywistości?
21. Czy w sieci łatwiej jest ci się zwierzyć?
22. Czy czasami czujesz, jak drętwieją ci palce?
23. Czy cierpisz na zespół cieśni nadgarstka?
24. Czy często bolą cię plecy?
25. Czy twoje oczy łzawią bądź czujesz, Ŝe są zbyt suche?
26. Czy w ostatnich latach pogorszył ci się wzrok?
27. Czy często dyskutujesz o grach komputerowych z kolegami?
28. Czy zbierasz gry komputerowe lub stare systemy?
29. Czy czytujesz regularnie magazyny poświęcone grom komputerom?
30. Czy pokłóciłeś się kiedyś z kimś bliskim z powodu gier?
31. Czy ściągasz gry z sieci?
32. Czy skłamałeś kiedyś mówiąc, iŜ grałeś mniej niŜ w rzeczywistości?
33. Czy zaniedbałeś kiedyś jakieś obowiązki z powodu gier?
34. Czy powtarzasz sobie czasami „jeszcze tylko etap i juŜ idę spać”?
35. Czy śniło ci się kiedyś, Ŝe grasz w grę?
36. Czy wydajesz miesięcznie na gry (i sprzęt) więcej niŜ 5% swoich dochodów?
37. Czy śniło ci się kiedyś, Ŝe jesteś bohaterem gry?
38. Czy chętnie testujesz dema i nowości?
39. Czy po wygranej czujesz dumę i euforię, o którą trudno w Ŝyciu codziennym?
40. Czy wpadłeś kiedyś we wściekłość po niepowodzeniu w grze?
41. Czy stale odwiedzasz serwisy o grach komputerowych?
42. Czy zdarzyło ci się płakać, gdy twój bohater umarł?
43. Czy zdarza ci się zarywać noc przy nowej bądź ulubionej grze?
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