безопасност за всички
ниво 1ви - 2ри клас

тест
1. Отбележете правилното твърдение:
A. Познавам добре пътя до училище. Мога да си
говоря с приятелите и да не внимавам прекалено за
пътя.
Б. Закъснявам, но по пътя не бързам и чакам
светофара за пешеходците да светне зелено, преди да
пресека улицата.
В. Когато светофарът за пешеходците свети зелено,
не е нужно да се оглеждам наляво и надясно: безопасно е
направо да пресека.

2. Какво трябва да направите, когато пресичате на
пешеходна пътека?

A. Оглеждам се наляво и надясно. Ако не идва нищо,
пресичам тичешком.
Б. Оглеждам се наляво и надясно. Ако не идва нищо,
пресичам спокойно, като все още внимавам.
В. Оглеждам се наляво и надясно. Ако не идва нищо,
мога да прескачам от една бяла ивица на друга, като
на игра.

3. Отбележете правилното твърдение:
A. Пътните знаци са поставени в края на пътното
платно, за да показват пътя на водачите.
Б. Когато не познавам някой пътен знак, не го
спазвам!
В. Цветът и формата на знака дават информация
за значението му.

4. Пътните знаци са за:
A. Автомобили;
Б. Велосипеди и мотопеди;
В. Всички участници в движението.

5. Отбележете изречението, което мислите за правилно.
A. През нощта, благодарение на предните фарове на
автомобила, водачът може да вижда все едно е ден.
Б. През нощта, за да бъда напълно видим за
автомобилите, съм облечен в светли дрехи и пресичам
на осветени пешеходни пътеки.
В. Ако трябва да се прибера бързо през нощта,
тичам.

6. Боби се прибира от училище по тъмно. Защо трябва да
бъде по-внимателен, отколкото през деня?

A. Защото видимостта е намалена и има опасност да
не бъде видян навреме от водачите на автомобили.
Б. Защото по улиците има много диви животни.
В. Защото може да се загуби в тъмнината.

7. Отбележете правилното твърдение:
A. Докато карам велосипеда си, мога да използвам
тротоара. Там е по-малко опасно, отколкото на пътя.
Б. Преди да се кача на колелото, проверявам, че
оборудването работи (спирачки, предни фарове, и т.н.)
В. На пътното платно мога да се състезавам с
приятели и да се движа на зигзаг между автомобилите.

8. Ани е излязла да покара колело по тъмно. Какво не

трябва да забрави да вземе? (Възможни са няколко отговора)
A. Да си сложи каска.
Б. Да си вземе фенерче.
В. Да се увери, че предните фарове работят.
Г. Да си облече светлоотразителна жилетка.
Д. Да пее, така че хората да я чуват, че идва.

9. Отбележете правилното изречение:
A. Ако се отегчавам в колата, мога да викам и да си
играя с останалите в колата.
Б. В колата си слагам предпазния колан, за да бъда
защитен в случай на удар или произшествие.
В. Ако закъснявам на път за училище, ми е позволено
да не си слагам предпазния колан, защото разстоянието
е кратко.

10. Ани трябва да се качи в колата. Къде трябва
да седне?
A. На задната седалка.
Б. В скута на водача.
В. На предната седалка.

БЕЗОПАСНОСТ за всички
ниво 1ви - 2ри клас

тест
отговори
1. Отговор Б. Дори и много добре да познавате пътя, дори и да закъснявате и дори да имате право да

пресечете (пешеходният светофар свети зелено), преди да започнете да пресичате, винаги трябва да бъдете
внимателни, да отделите време да се огледате наляво и надясно и да се уверите, че пътят е свободен.

2. Отговор Б. Оглеждам се наляво и после надясно и ако на пътя няма коли, пресичам спокойно, като
продължавам да бъда внимателен. Никога не трябва да се втурвам или да играя на пътя.

3. Отговор В. Пътните знаци са поставени в края на платното, за да дават на водачите информация за

пътя (опасност, указание, задължение). Те са разделени на « групи » като всяка форма и цвят имат определено
значение. Така например, червеният фон означава забрана. Знаците задължително трябва да се спазват - те са
част от Правилника за движение.

4. Отговор В. Пътните знаци са за всички превозни средства (автомобили, мотопеди, велосипеди, и т.н.) и
пешеходци.

5. Отговор Б. През нощта е по-тъмно и пешеходците се виждат по-трудно. Затова трябва да бъдете
внимателни, да спазвате правилата за пресичане, и да бъдете възможно най-видими. Трябва да сте облечени
в светли дрехи, свтлоотразителен аксесоар и, ако е възможно, трябва да пресичате на осветени пешеходни
пътеки.
6. Отговор A. През нощта виждаме по-лошо и не толкова надалече… Боби трябва да бъде много внимателен
по пътя на връщане от училище и да носи съответната екипировка (светлоотразителни аксесоари и светли
дрехи).

7. Отговор Б. Пътят не е площадка за игра. Трябва да се спазват правилата за движение по пътя, за да не

бъдем изложени на опасност. Преди да се качите на велосипеда, първо трябва да проверите състоянието му.
Където има велоалеи, трябва да се кара по тях, защото са специално пригодени за велосипедисти.

8. Отговори A, Б и Г. Слагането на каска при качване на велосипед е задължително. Фаровете трябва да
работят (особено, ако планирате да карате през нощта) и облеклото трябва да бъде възможно най-видимо.
9. Отговор Б. Задължително е да си сложите предпазния колан, дори когато пътуването ще е само няколко
минути!

10. Отговор A. Децата трябва да седнат на задните седалки на автомобилите, и никога отпред, дори за
кратки разстояния.

