
ФАКТИ И МИТОВЕ ЗА СЕКСУАЛНОСТТА 

 

ЦЕЛИ: 
След завършване на тази тема, участниците ще бъдат в състояние да отговарят 
правилно на повечето въпроси. 
 
ВРЕМЕ: 30 мин. 
 
ПРЕДВАРИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ: 
Въпреки че се говори много за сексуалността, съществува и твърде много погрешна 
информация за нея. Това занимание ще бъде използвано, за да предостави на 
участниците точна информация и може да се използва като тест 6 началото и края на 
раздела за сексуалността. 
 
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ: 
Листовка с въпроси и листовка с отговори-за вас. Вие може би се нуждаете от вашите 
бележки, за да сте сигурни, че разполагате с повече подробности във връзка с отговорите. 
 
СЪВЕТИ КЪМ ВОДЕЩИЯ: 
Ние ви предлагаме да поясните, че на този тест не се поставя оценка. Помогнете на 
участниците да го приемат като възможност за всеки да открие какво има нужда да научи 
допълнително, а вие да разберете на какво трябва да наблегнете. 
 
ХОД:  
 
1. Раздайте листовката с въпросите и помолете участниците да отговорят. Ако има 
такива, за които те се колебаят, участниците би трябвало да не отговарят. 
 
2. Когато участниците попълнят листовката, обсъдете отговорите им, като се убедите, 
че те не само знаят правилните отговори, но и защо те са верни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ФАКТИ И МИТОВЕ ЗА СЕКСУАЛНОСТТА 
 
 
КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА СЕКСУАЛНОСТТА? 

 
Моля, отговорете на въпросите. Ако има такива, на които не можете да 
отговорите, ги прескочете (В-Вярно, Г - грешно) 
 
1. През пубертета телата на момичетата и момчетата претърпяват много промени.
 В Г 
2. Менструацията е освобождаване на яйчника един път месечно. В Г 
3. Оплождането се осъществява в матката. В Г 
4. Мъжете се раждат с всички сперматозоиди, които ще имат през живота си. В Г 
5. Сперматозоидите се съхраняват в мъжките тестиси. В Г 
6. Хомосексуалистът е човек изпитващ влечение към своя пол. В Г 
7. Най-доброто средство за контролиране на раждаемостта е хапчето. В Г 
8. Презервативите осигуряват добро предпазване от бременност. В Г 
9. Ако едно момче има "мокри" сънища, значи има нещо нередно. В Г 
10. Ако едно момиче няма свои противозачатъчни хапчета, може да ползва чужди.
 В Г 
11. Всички жени могат да ползват един размер диафрагми В Г 
12. ИУУ се поставя и отстранява всеки път, когато една жена ще има сношение. В Г 
13. Презервативите от латекс са най-добрите, понеже най-добре предотвратяват 
пренасянето на вируса на СПИН от един човек на друг. В Г 
14. Изваждането на пениса по време на полов акт е много добър способ за 
предотвратяване на бременност.  В Г 
15. Промивката е противозачатъчен /контролиращ раждаемостта способ В Г 
16. Жена, която менструира, не може да забременее В Г 
17. Една жена не може да забременее при първия полов акт. В Г 
18. Млади хора, осъществяващи полов акт, не трябва да се безпокоят от заразяване 
със сифилис. В Г 
19. Главният симптом на гонорея при мъжете е парене при уриниране. 
20. Хламидията е една от малкото пренасяни по полов път заболявания, която не 
предизвиква стерилитет.    В Г 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА СЕКСУАЛНОСТТА? – ОТГОВОРИ 
 
 
1. През пубертета телата на момичетата и момчетата претърпяват много промени. В 
2. Менструацията е освобождаване на яйчника  един път месечно. Г 
3. Оплождането се осъществява в матката. Г 
4. Мъжете се раждат с всички сперматозоиди, които ще имат през живота си. Г 
5. Сперматозоидите се съхраняват в мъжките тестиси. В 
6. Хомосексуалистът е човек, изпитващ влечение към своя пол. В 
7. Най-доброто средство за контролиране на раждаемостта е хапчето. Г 
8. Презервативите осигуряват добро предпазване от бременност. В 
9. Ако едно момче има "мокри" сънища, значи има нещо нередно. Г 
10. Ако едно момиче няма свои противозачатъчни хапчета, може да ползва чужди. Г 
11. Всички жени могат да ползват един размер диафрагми. Г 
12. ИУУ се поставя и отстранява всеки път, когато една жена ще има сношение. Г 
13. Презервативите от латекс са най-добрите, понеже най-добре 
предотвратяват пренасянето на вируса на СПИН от един човек на друг. В 
14. Изваждането на пениса по време на полов акт е много добър способ за 
предотвратяване на бременност. Г 
15. Промивката е противозачатъчен / контролиращ раждаемостта способ. В 
16. Жена, която менструира, не може да забременее. Г 
17. Една жена не може да забременее при първия полов акт. Г 
18. Млади хора, осъществяващи полова акт, не трябва да се безпокоят от заразяване 
със сифилис. Г 
19. Главният симптом на гонорея при мъжете е парене при уриниране. В 
20. Хламидията е една от малкото пренасяни по полов път заболявания, която не 
предизвиква стерилитет. Г 
 


