Ze statystyk policyjnych jednoznacznie wynika, że w Polsce w 2008 roku ogółem zaistniało 49.054
wypadków drogowych, w których zginęło 5.437 osób a 62.097 zostało rannych. Ofiarami wypadków drogowych są
również dzieci. Aby przeciwdziałać temu zjawisku należy od najmłodszych lat wpajać dzieciom właściwe zasady
poruszania się po drogach. To, jak wyedukujemy młodego człowieka z zakresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym zależy wyłącznie od nas - dorosłych i znajdzie odzwierciedlenie w późniejszym jego zachowaniu na
drodze.
Biorąc powyższe pod uwagę Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” i Zespół ds. Poprawy Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym przy Prezydencie Miasta Radomia (w skład w/w Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji
zajmujących się problematyką ruchu drogowego między innymi: przedstawiciele Policji, MZDiK, Automobilklubu
Radomskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego itp.) zwróciły się z prośbą do Dyrektora Wydziału
Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu o rozpropagowanie w szkołach podstawowych
(klasy I-III) konkursu rysunkowego na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Ideą konkursu było wykorzystanie zidentyfikowanych zagrożeń (widzianych oczami dzieci) w naszym
mieście i potrzebę ich eliminacji poprzez naukę przepisów ruchu drogowego, naukę dzieci zasad poruszania się
po ulicy z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, naukę znaków drogowych, naukę przechodzenia przez
jezdnię itp. Dzieci w swoich pracach mogły wykorzystać postacie z ulubionych bajek do nauki przepisów ruchu
drogowego.
Konkurs trwał od dnia 21 września 2009 roku do 5 stycznia 2010 roku.
W konkursie wzięło udział 7 szkół podstawowych. Razem nadesłano 106 prac wykonanych przez dzieci. Komisja
powołana Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” pod kierownictwem Przewodniczącego
Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Sekretarza Miasta Pana Rafała Czajkowskiego
wybrała 56 prac do wyróżnienia. Uczniowie tych prac otrzymali upominki ufundowane przez Stowarzyszenie
„Bezpieczne Miasto”. Szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie. Prace można było oglądać na
wystawie w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Żeromskiego (parter) przy wejściu do Sali Koncertowej.
Z nadesłanych zweryfikowanych prac została złożona przez grafika autorska książeczka (malowanka)
dla dzieci dotycząca zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Książeczka będzie następnie rozpowszechniona
w szkołach do wykorzystania w klasach na lekcji wychowania komunikacyjnego lub lekcji wychowawczej.
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I. POZNAJ ZNAKI DROGOWE
1. Informacje ogólne
Ulica jest miejscem publicznym, po której poruszają się pojazdy, rowerzyści i piesi. Każdy uczestnik ruchu
drogowego powinien poruszać się właściwie - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zbiór tych przepisów
określony jest w Kodeksie Drogowym. Należy je bezwzględnie stosować. Przepisy te dotyczą również Ciebie,
oczywiście wtedy kiedy jesteś uczestnikiem w ruchu drogowym.
Swoją przygodę z przepisami ruchu drogowego rozpoczniesz od poznania podstawowych znaków drogowych
i umiejętności poruszania się po ulicy.

Zanim rozpoczniesz naukę pomaluj poszczególne światła w sygnalizatorach na odpowiedni kolor i określ ich
znaczenie.

STÓJ

PRZYGOTUJ SIĘ
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MOŻNA PRZECHODZIĆ

I. POZNAJ ZNAKI DROGOWE
2. Znaki ostrzegawcze (ostrzegają przed niebezpieczeństwem).
Na okładce książeczki masz narysowane znaki drogowe. Przyjrzyj się na jakie kolory pomalowane są znaki
ostrzegawcze. Pomaluj pozostałe znaki i przyporządkuj n/w nazwy do pomalowanych przez Ciebie znaków.

1. Ustąp pierwszeństwa
2. Niebezpieczny zakręt w lewo
3. Niebezpieczny zakręt w prawo
4. Niebezpieczne zakręty pierwszy w lewo
5. Skrzyżowanie dróg
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6. Inne niebezpieczeństwo
7. Rowerzyści
8. Przejście dla pieszych
9. Dzieci

I. POZNAJ ZNAKI DROGOWE
3. Znaki zakazu (zakazują określonych zachowań).
Na okładce książeczki masz narysowane znaki drogowe. Przyjrzyj się na jakie kolory pomalowane są znaki
zakazu. Pomaluj pozostałe znaki i przyporządkuj n/w nazwy do pomalowanych przez Ciebie znaków.

STOP

1. Zakaz ruchu w obu kierunkach
2. Zakaz wjazdu
3. Zakaz skręcania w lewo
4. Stop
5. Zakaz wjazdu rowerów

6. Zakaz zawracania
7. Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
8. Zakaz skręcania w prawo
9. Zakaz ruchu pieszych
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I. POZNAJ ZNAKI DROGOWE
4. Znaki nakazu (nakazują określone zachowania).
Na okładce książeczki masz narysowane znaki drogowe. Przyjrzyj się na jakie kolory pomalowane są znaki
nakazu. Pomaluj pozostałe znakii przyporządkuj n/w nazwy do pomalowanych przez Ciebie znaków.

6. Koniec drogi dla rowerów
7. Droga dla pieszych
8. Nakaz jazdy z prawej strony znaku
9. Nakaz jazdy z prawej lub lewej

1. Nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)
2. Nakaz jazdy w prawo (za znakiem)
3. Nakaz jazdy prosto
4. Ruch okrężny
5. Droga dla rowerów
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I. POZNAJ ZNAKI DROGOWE
5. Znaki informacyjne.
Na okładce książeczki masz narysowane znaki drogowe. Przyjrzyj się na jakie kolory pomalowane są znaki
informacyjne. Pomaluj pozostałe znaki i przyporządkuj n/w nazwy do pomalowanych przez Ciebie znaków.

BUS

6. Droga bez przejazdu
7. Pas ruchu dla autobusów
8. Przystanek autobusowy
9. Punkt opatrunkowy

1. Droga z pierwszeństwem
2. Koniec drogi z pierwszeństwem
3. Droga jednokierunkowa
4. Przejście dla pieszych
5. Przejazd dla rowerzystów
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I. POZNAJ ZNAKI DROGOWE
6. Znaki poziome.

Białe pasy – przejście dla pieszych

Dwie białe linie ciągłe (zakaz wyprzedzania)
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I. POZNAJ ZNAKI DROGOWE
6. Znaki poziome.

Biała linia przerywana (można wyprzedzać)

Linia ciągła wzdłuż linii przerywanej – zakaz wyprzedzania (przejeżdżania), gdy linia ciągła jest po stronie pojazdu
chcącego wyprzedzać, wolno wyprzedzać gdy po stronie tego pojazdu jest linia przerywana.
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I. POZNAJ ZNAKI DROGOWE
6. Znaki poziome.

Ścieżka rowerowa

Biała linia pod znakiem “STOP” - miejsce, w którym należy zatrzymać pojazd

STOP
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II. POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU WYPADKU DROGOWEGO
1. Zasady zachowania
I. Uwarunkowania ogólne
a Nie wpadaj w panikę
a Poproś o pomoc dorosłych.

II. Jeżeli jesteś ofiarą wypadku
a W przypadku niewielkich obrażeń należy zejść z jezdni , aby nie narażać siebie na ponowne obrażenia.
a W przypadku ciężkich obrażeń, nie ruszać się. Poczekać na pomoc dorosłych

III. Jeżeli jesteś świadkiem wypadku
a
a
a
a
a

Sprawdź czy można podejść do rannych nie narażając się na bezpieczeństwo,
Nigdy nie należy przenosić rannego, nie zdejmować mu kasku,
Nie wolno podawać rannemu nic do jedzenia i picia
Wezwij karetkę pogotowia lub wezwij na pomoc osoby dorosłe.
Spróbuj ułożyć rannego w pozycji bezpiecznej.
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II. POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU WYPADKU DROGOWEGO.
5. Pozycja bezpieczna.
Pozycja Bezpieczna
W pozycji bezpiecznej, układa się chorych nieprzytomnych, którzy jednak prawidłowo oddychają i mają
wyczuwalne tętno. Takie ułożenie ciała zapobiega blokowaniu gardła przez język i umożliwia swobodne
wypływanie płynów z ust, ponieważ głowa jest nieco niżej niż reszta ciała. Zmniejsza to ryzyko groźnego
zadławienia. Pozycja ta ratuje życie ludzkie. Ty też możesz uratować komuś życie.

Uwaga! W pozycji tej nie wolno układać nieprzytomnego, jeśli podejrzewamy
uraz pleców lub kręgosłupa.
Zasady postępowania – (zajęcia praktyczne wykonywane przez dzieci)
a Ściągnij poszkodowanemu okulary
a Klęknij obok poszkodowanego, upewnij się że ma obie nogi wyprostowane.
a Umieść ramię bliższe pod katem prostym do tułowia, zegnij w łokciu tak aby dłoń skierowana była ku górze.
a Drugie ramię przełóż przez klatkę piersiową i przyciśnij grzbiet dłoni poszkodowanego do jego policzka po
a swojej stronie.
a Druga ręką chwyć dalszą nogę poszkodowanego tuż powyżej kolana i zegnij ją utrzymując stopę na podłożu.
a Trzymając przyciśniętą dłoń do policzka, pociągnij za zgiętą nogę obracając poszkodowanego na swoją
a stronę.
a Ustaw leżąca nogę tak aby zarówno biodro jak i kolano były zgięte pod kątem prostym
a Odchyl głowę upewniając się, że drogi oddechowe pozostają drożne.
a Wsuń dłoń pod policzek, jeżeli to konieczne tak aby utrzymywała odgięcie głowy.
a Sprawdzaj regularnie oddech.
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II. POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU WYPADKU DROGOWEGO.
6. Telefony alarmowe.
Jeżeli jesteś świadkiem zdarzenia i potrzebujesz pomocy lub potrzebują pomocy inne osoby zadzwoń pod
nr alarmowe. Pamiętaj jednak aby nie nadużywać telefonów alarmowych bez potrzeby.
Na okładce książeczki masz podane nr alarmowe. Wpisz z prawej strony nr alarmowe do poszczególnych
rysunków i określ kiedy można, lub w jakich przypadkach telefonować po pomoc. Pomaluj n/w rysunki i obok
napisz nr alarmowy, pod który zadzwonisz aby uzyskać pomoc.
Pożar

Nr telefonu .................

Wypadek drogowy

Nr telefonu .................
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II. POSTĘPOWANIE NA MIEJSCU WYPADKU DROGOWEGO.
6. Telefony alarmowe.

Bójka

Nr telefonu .................
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III. BEZPIECZNY ROWER
1. Elementy wyposażenia roweru.
Pomaluj i oznacz numerami od 1 do 10 elementy wyposażenia roweru mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy
rowerem. (Uzasadnij dlaczego?)

1. Światło przednie
2 Światło odblaskowe tylne
3. Hamulec przedni
4. Lusterko wsteczne
5. Dzwonek

6. Hamulec tylny
7. Światło czerwone tylne
8. Światło odblaskowe boczne
9. Odblaski (po dwa na pedał)
10. Światła odblaskowe na kołach
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III. BEZPIECZNY ROWER
2. Dodatkowe elementy wyposażenia rowerzysty.
Kask rowerowy. Pamiętaj aby podczas jazdy rowerem był założony kask rowerowy. Dobrze dopasowany kask i
prawidłowo zapięty uchroni Cię przed rozbiciem głowy w razie wypadku.
Pomaluj kask rowerowy na dowolny kolor.

Kamizelka odblaskowa. By dobrze było Cię widać nos elementy odblaskowe lub kamizelkę odblaskową i włącz
oświetlenie roweru po zmroku lub kiedy jest brzydka pogoda. Uzasadnij dlaczego?
Pomaluj na właściwy kolor kamizelkę odblaskową i światła roweru.
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III. BEZPIECZNY ROWER
3. Bezpieczna jazda rowerem.
Naucz się kilku podstawowych zasad niezbędnych do poruszania się rowerem.
Pamiętaj aby przed jazdą rowerem założyć kask rowerowy, elementy odblaskowe lub kamizelkę odblaskową.
Trzymaj się zawsze prawej strony jezdni-samochody będą mogły Cię bezpiecznie wyminąć.
Wyraźnie pokaż zamiar skrętu wyciągając rękę w pożądanym kierunku i odwróć głowę, by upewnić się,
że możesz zrobić to bezpiecznie.
Na czerwonym świetle trzymaj się z prawej strony za samochodami, by być dobrze widocznym w ich tylnym
lusterku.
Nie jedź zbyt blisko parkujących samochodów gdyż w każdej chwili mogą otworzyć się drzwi.
Nie jedź nigdy obok innego rowerzysty. Jedź za nim. Samochody muszą mieć możliwość bezpiecznego
wyprzedzania.

Przyjrzyj się rysunkowi i odpowiedz czy prawidłowo porusza się rowerzysta po ulicy. Jeżeli nie, odpowiedz
dlaczego? Zaznacz na czerwony kolor niebezpieczna sytuacje.
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III. BEZPIECZNY ROWER
4. Znakowanie roweru.
W celu uniknięcia kradzieży roweru należy go oznakować. Znakowaniem rowerów i wydawaniem specjalnych
zaświadczeń (dowód rejestracyjny) zajmuje się Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
ul. 11 Listopada 37/59.
Znakowanie rowerów odbywa się od miesiąca maja do listopada w każdy czwartek od godziny 10.00 do 12.00
na placu parkingowym przed w/w jednostką policji. Ponadto dodatkowo znakowanie rowerów odbywa się
na terenie miasta podczas większych imprez kulturalnych i festynów.

Zabezpiecz swój rower przed kradzieżą – Oznakuj rower.
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III. BEZPIECZNY ROWER
5. Karta rowerowa.
1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej
.....oraz szkoły ponadpodstawowej.
2. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową lub motorowerową dokonują:
a) nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły
b) policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego
c) egzaminator.
Należy pamiętać, że:
1) kartę rowerową mogą otrzymać uczniowie, którzy ukończyli 10 lat;
2) rodzice muszą wyrazić pisemną zgodę na ubieganie się przez ich dziecko o kartę rowerową
3) sprawdzian może odbywać się na zajęciach z wychowania komunikacyjnego w ramach określonych
....przedmiotów lub dodatkowych zajęć ustalonych z uczniami i rodzicami;
Omów kto ma pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu i dlaczego. Pomaluj rysunek i zaznacz cyframi kolejność
poruszania się uczestników ruchu drogowego. Pamiętaj o zasadzie prawej ręki.
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IV. TWOJA SZKOŁA
1. Znaki drogowe przed szkołą.
Przypomnij sobie jakie znaki pionowe znajdujące się na ulicy obok twojej szkoły. Wyjaśnij co one oznaczają?
Narysuj jakie znaki powinny znajdować się przed twoja szkołą.

Nad Twoim bezpieczeństwem w pobliżu szkoły czuwa „Pan Stop”. Pomaluj na właściwy kolor jego ubranie i
powiedz jaki nosi w ręku znak drogowy. Pomaluj go na właściwy kolor.
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IV. TWOJA SZKOŁA
2. Znaki na jezdni.
Przypomnij sobie jakie znaki poziome znajdują się na ulicy obok twojej szkoły. Wyjaśnij co one oznaczają?
Narysuj jakie znaki znajdują się przed twoja szkołą.
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IV. TWOJA SZKOŁA
3. Sposób przechodzenia przez jezdnię.
Naucz się podstawowych zasad przechodzenia przez jezdnię.
Przed przejściem należy spojrzeć w lewo, w prawo, następnie zanim wejdziemy na jezdnię jeszcze raz
w lewo, gdyż pojazdy nadjeżdżają z lewej strony. Na środku jezdni ponownie spojrzeć w prawo.
Na przejściu z sygnalizacją świetlną należy zaczekać aż światło będzie zielone. Sprawdzić czy wszystkie
samochody zatrzymały się i dopiero wejść na jezdnię.
Nigdy nie wolno przebiegać przez jezdnię. Przez przejście przechodzić zdecydowanym krokiem.
Należy uważać na rowery i motocykle, które wyprzedzają samochody po prawej stronie i które nie zawsze
widać i słychać.
Na przejściu dla pieszych przechodzimy prostopadle do osi drogi a nie pod kątem.
Jeżeli to możliwe korzystamy zawsze z kładki lub przejścia podziemnego.

Przyjrzyj się rysunkowi i powiedz czy dziecko w sposób prawidłowy przechodzi przez jezdnie.
Jeżeli nie, uzasadnij dlaczego? Pomaluj rysunek.
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V. STOSOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH W PRAKTYCE
1. Poruszanie się pieszo po ulicy.
Najważniejsze zasady dotyczące pieszych podczas poruszania się po ulicy.
a
a
a
a
a
a
a

Pamiętaj abyś zawsze poruszał się po chodniku. Na chodniku należy poruszać się jak najdalej od krawędzi
jezdni.
Kiedy idziemy brzegiem chodnika można stracić równowagę i przewrócić się pod nadjeżdżający samochód.
Przy wyprzedzaniu ludzi na chodniku należy zawsze je wyprzedzać z lewej strony. Nigdy nie wychodź na ulicę.
W nocy zawsze noś jasne ubranie lub elementy odblaskowe.
W mieście przez ulicę przechodzimy tylko w miejscu oznaczonym pasami.
Na drodze lub ulicy bez chodnika idziemy lewą stroną jezdni.

Narysuj i pomaluj wszystkie znane Ci znaki drogowe ( informacyjne, ostrzegawcze, zakazu i nakazu) dotyczące
pieszych oraz nazwij je.
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V. STOSOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH W PRAKTYCE
2. Zabronione zabawy.
Przyjrzyj się rysunkom i pomaluj je. Omów niebezpieczne zachowania i związane z tym zagrożenia na ulicy.
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V. STOSOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH W PRAKTYCE
3. Pojazdy uprzywilejowane.
Udając się na miejsce wypadku pojazdy uprzywilejowane włączają sygnał dźwiękowy (syrena) i świetlny
(obracające się niebieskie światła na dachu pojazdu, włączone światła mijania lub drogowe).
ZAPAMIĘTAJ
Po usłyszeniu sygnału lub zobaczeniu pojazdu uprzywilejowanego nie przechodzimy przez jezdnię. Czekamy
aż pojazd przejedzie.
Po zauważeniu pojazdu uprzywilejowanego należy go przepuścić. Nawet wtedy kiedy sygnalizacja wskazuje,
że mamy pierwszeństwo.
Pomaluj pojazdy uprzywilejowane na odpowiedni kolor i nazwij je.
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V. STOSOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH W PRAKTYCE
4. Pierwszeństwo przejazdu
ZAPAMIĘTAJ !
a
a
a
a

Prawo pierwszeństwa przejazdu obowiązuje wszędzie tam gdzie krzyżują się drogi.
Prawo pierwszeństwa obowiązuje dla uczestników ruchu nadjeżdżających z prawej strony
Kto wyjeżdża z posesji, drogi polnej lub ze strefy zamieszkania na jezdnię nigdy nie ma pierwszeństwa.
Prawo pierwszeństwa obowiązuje wszystkich uczestników – kierowców i pieszych.

Przyjrzyj się rysunkowi i wyjaśnij, który z pojazdów ma pierwszeństwo przejazdu i dlaczego?
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V. STOSOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH W PRAKTYCE
5. Policjant kierujący ruchem

ZAPAMIĘTAJ!
Kierować ruchem mogą funkcjonariusze policji lub żandarmerii wojskowej. Osoby te mają za zadanie zapewnić
bezpieczeństwo użytkownikom dróg. Kierujący ruchem wykonują czytelne gesty, które informują jak mają
zachować się uczestnicy ruchu drogowego. Ich polecenia są ważniejsze od zasad ruchu i sygnalizacji świetlnej.
Pomaluj rysunki i omów zasady zachowania się podczas sygnalizacji kierującego ruchem drogowym.
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V. STOSOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH W PRAKTYCE
6. Moja bezpieczna podróż samochodem
ZAPAMIĘTAJ!
a
a
a
a
a
a
a
a

Zawsze zapnij pasy podczas podróży samochodem.
Dziecko między 3 a 12 rokiem życia powinno korzystać z fotelika lub siedziska.
Jeżeli zabierasz w podróż swoje zwierzątko przewoź je na podłodze samochodu w klatce, a większe zapinaj
w pasy.
Nie baw się przyciskami do zamykania i otwierania drzwi szyb samochodowych.
Nie wystawiaj głowy za okno lub innych przewożonych przedmiotów.
Nie wyrzucaj śmieci za okno lub innych przedmiotów.
Gdy jedziesz w daleką podróż zabierz z sobą książkę aby uprzyjemnić sobie czas.

Pomaluj rysunek. Odpowiedz na pytanie czy to zwierzątko w samochodzie jest prawidłowo przewożone?
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VI. PODSUMOWANIE
1. Jazda autobusem komunikacji miejskiej.
ZAPAMIĘTAJ!
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Zawsze czekamy na autobus na przystanku autobusowym – nie na zatoczce.
Przepuścić wysiadających pasażerów lub wsiadające kobiety w ciąży i osoby starsze.
Nie należy siadać w dwójkę na jednym siedzeniu.
Nie kłaść nóg na siedzeniu.
Nie zagradzać przejścia torbami czy tornistrami.
Jeżeli stoimy należy mocno trzymać się uchwytu.
Nie należy stać przy drzwiach autobusu-chyba, że wysiadamy na najbliższym przystanku.
Nie chodzić po autobusie podczas jazdy.
Nie niszczyć tapicerki siedzeń (ciąć, malować, przyklejać gum do żucia).
Nie krzyczeć i nie zachowywać się głośno.

Dziecka w autobusie. Pomaluj rysunek. Powiedz czy dziecko podróżujące autobusem podróżuje zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa.

28

VI. PODSUMOWANIE
2. Rady dla malucha
Dziecko poruszające się po drodze bez opieki dorosłych jest zdane tylko na siebie. Może spotkać się z wieloma
niebezpieczeństwami nie tylko związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Zagrożenia mogą wynikać
również ze strony dorosłych, którzy chcą wykorzystać naturalną ufność dzieci i je skrzywdzić. Aby temu zapobiec:

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

ZAPAMIĘTAJ !!!!!!
Nigdy nie wsiadaj do samochodu z nieznajomym.
Nie przyjmuj cukierków i innych prezentów od nieznajomego.
Nigdy nie odwiedzaj nieznajomych w ich domu.
Nigdy nie rozmawiaj z nieznajomym.
Nigdy nie podaj swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.
Nie opowiadaj nieznajomemu co masz w domu.
Nie otwieraj drzwi i nie wpuszczaj nieznajomego do swojego domu.
Nie wsiadaj do windy z nieznajomym.
Nie opowiadaj nieznajomemu kto w tej chwili przebywa w Twoim domu.
Bądź zawsze nieufny do nieznajomego.
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VI. PODSUMOWANIE
3.Czy umiem już poruszać się po drodze?
Postaraj sam odpowiedzieć sobie na to pytanie. Jeżeli czegoś nie wiesz zawsze możesz wrócić do
poszczególnych rozdziałów.

Rozwiąż krzyżówkę i hasło.
1. Jakiego kształtu są znaki zakazu.
2. Kto może kierować ruchem na drodze.
3. Wymień nazwę jednej z instytucji, która przyczyniła się do opracowania Twojej książeczki.
4. Wymień jeden z elementów obowiązkowego wyposażenia roweru.
5. Jaki dokument upoważnia do jazdy na rowerze (Pierwszy człon nazwy dokumentu).

1
2
3
4
5

Jeżeli już rozwiązałeś krzyżówkę i poznałeś hasło to znaczy, że masz podstawowe wiadomości poruszania się
po drodze. Podróżuj śmiało.

Powodzenia!
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OGÓLNOPOLSKI
NUMER ALARMOWY

112
POLICJA
POLICJA

STRAŻ POŻARNA

POGOTOWIE
RATUNKOWE

997
STRAŻ POŻARNA

998
POGOTOWIE
RATUNKOWE

999
STRAŻ MIEJSKA

STRAŻ MIEJSKA

986

