Безопасност за всички
НИВО 3ти -4ти клас

тест
1. Отбележете вярното твърдение:

6. Какво означава този пътен знак?

A. Когато светофарът свети червено, пресичам
улицата веднага, защото имам предимство.
Б. Когато светофарът за пешеходци свети зелено,
пресичам като се оглеждам внимателно наляво и
надясно, за да се уверя, че не идват коли (в някои държави
последователността е обратната).
В. Когато светофарът свети жълто, мога да пресека,
защото това значи колите да спрат.

A. Забранено е да се хвърлят камъни от 			
върха на планината.
Б. Има риск от падащи камъни на 		
мястото, където е поставен знака.
В. Възможно е от планината да паднат животни на
пътя.

2. Пътните знаци са разделени на различни групи

(предупредителни, указателни, задължителни, забранителни) и:
A. са само за автомобилите.
Б. са само за възрастните.
В. са за всички на пътя (автомобили, велосипеди, и т.н.)

3. Отбележете вярното твърдение:
A. Когато сте няколко велосипедиста, трябва да
карате от дясната страна (като автомобилите) в колона
по един.
Б. Можете да возите някой на багажника си, само ако
носи каска.
В. Ако се наложи да спрете бързо с велосипеда си, е подобре да използвате краката си, тъй като е по-ефективно.

4. Преди да тръгнете с велосипед трябва:
A. Само да проверите дали велосипедът е в изправност
(гуми, спирачки, светлини).
Б. Да вземете плейър и слушалки, за да не чувате шума
на автомобилите.
В. Да проверите състоянието на велосипеда (гуми,
спирачки, светлини) и да се екипирате (каска, жилетка), за
да се движите безопасно.

5. Отбележете изречението, което мислите, че е правилно.
A. Ако автомобилът се повреди, трябва да се изведе
встрани от пътя и да се сигналзира, че е спрял с мигач.
Б. За да се покаже, че автомобилът изпреварва група
от велосипедисти, трябва да се използват аварийните
светлини.
В. Ако автомобилът се повреди, трябва да се изведе
встрани от пътя и да се включат аварийните светлини.

7. Отбележете вярното твърдение:
A. Ако няма свободни места в автобуса, се хващам за
дръжката.
Б. Мога да чакам автобуса навсякъде, при условие, че
дам знак на шофьора да спре.
В. В автобуса мога да оставя чантата си на
пътечката, за да не ми пречи.

8. Ани хваща автобуса, за да се прибере у дома. Кои са
верните твърдения в конкретния случай?

(възможни са повече от един отговора)

A. Тя чака на автобусната спирка и когато автобусът
пристигне, се качва спокойно.
Б. Тя държи чантата си в скута, за да не притеснява
останалите пътници.
В. Тя слуша музика със слушалки и пее, за да се хареса на
пътуващите.
Г. Тя стои спокойно и рисува по прозорците с маркер.
Д. Тя слиза внимателно, за да не блъсне някого.

9. Отбележете вярното твърдение:
A. Ако вали сняг, ми е позволено да поднасям с
велосипеда си на пътя, толкова е хлъзгаво!
Б. Когато има мъгла, имам грижата да бъда
видим за участниците в движението, като нося
светлоотразително облекло.
В. Когато пътят е заледен, мога да се попързалям,
понеже почти няма автомобили!

10. Ани кара велосипеда си навън, когато започва буря. Какво
трябва да направи?

A. Да се върне бързо, ако се страхува от бурята.
Б. Да си свали каската, за да не я удари мълния или
светкавица.
В. Да провери дали светлините й работят и да носи
светлоотразителна жилетка.
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ОтговорИ
1. Отговор Б. Когато пешеходният светофар свети зелено, можете да преминете. Въпреки това, не забравяйте

да погледнете наляво и надясно, защото някой автомобил може да не спре. Вие трябва да се съобразявате с
пешеходния светофар, а не със светофара за превозни средства, защото някои автомобили преминават на жълто.

2. Отговор В. Пътните знаци наистина са разделени на «групи». Разположени край пътя, те са предназначени за
всички, които се движат по него: автомобили, мотопеди, камиони, велосипеди, и т.н., а също и за пешеходци.

3. Отговор A. Ако решите да покарате колело с приятели, се погрижете всеки да си има собствено колело.

Абсолютно е забранено да возите някого на рамката или на багажника. Трябва да се движите от дясната страна на
пътя (или по велосипедната алея, ако има такава) и да бъдете един зад друг, в колона по един. По този начин няма да
пречите на останалите участници в движението. Освен това, трябва да спазвате безопасно разстояние помежду
си, за да сте в състояние да спрете (със спирачки, а не с крака) без да поставяте останалите в опасност.

4. Отговор В. Преди да излезете с велосипед, трябва да проверите дали той е в изправност (напомпани гуми, фар,
който свети добре) и да носите подходяща екипировка (каска и светлоотразителна жилетка).
5. Отговор В. Ако при шофиране ви се наложи да спрете рязко, трябва да предупредите останалите участници

с включване на аварийните светлини (например, при задръстване). От друга страна, ако ви свърши горивото,
трябва към аварийните светлини да добавите и сигнализационния триъгълник, за да може по най-добрия начин да
предупредите шофьорите за опасността. Мигачът се използва, за да се покаже, че ще изпреварвате или завивате.

6. Отговор Б. Описаният знак означава “Риск от падащи скали”. Следователно, известява участниците в
движението, че на въпросното място има риск от свличане на камъни.
7. Отговор A. Автобусът е обществен транспорт и когато пътуваме с него, трябва да спазваме определени

правила. Автобусът се изчаква спокойно на спирката. По време на пътуването трябва да седнете (ако има
свободна седалка) или да останете прав, като се държите за опора. Чантата ви трябва да е при краката ви (или в
скута ви), за да не пречи.

8. Отговори A, Б и Д. Когато използвате обществен транспорт като автобус, метро или трамвай, трябва да
се държите по отговорен начин. Качването става спокойно, без да се блъскате. След това, трябва да седите тихо
и да се държите за дръжките. Чантите се поставят в скута или в краката ви, но не на пътечката, където биха
пречили на минаващите пътници. Не вдигайте шум, за да не пречите на шофьора и на пътниците и не правете
глупости. Когато слизате, трябва да внимавате да не блъснете някой.
9. Отговор Б. Когато има мъгла, видимостта е силно намалена. В този случай трябва да сте облечени в добре

видимо облекло и светлоотразителна жилетка, за да се виждате и да се движите безопасно. Да се пързаляш с
велосипеда може да е приятно, но никога и в никакъв случай не трябва да застрашавате живота си, защото има
опасност автомобилите да поднесат по заледения или заснежен път.

10. Отговор В. По време на буря, видимостта е намалена. Ани трябва да включи фаровете и да облече своята

светлоотразителна жилетка. Дори да е уплашена, тя трябва да се прибере спокойно като бъде много внимателна,
защото пътят може да е хлъзгав!

