
 

 

ODPOWIEDZI DO KART PYTAŃ 

 

1. NIE. Nie masz pewności jakie zamiary ma wobec ciebie nieznajoma osoba. 

2. NIE. Nie wiesz jaki użytek z twoich kluczy zrobi osoba obca. 

3. TAK. Jednak nigdy nie robimy tego dla żartu. 

4. 112. 

5. To kąpielisko, na którym bezpieczeństwa osób kąpiących się strzeże ratownik. Teren do 

kąpieli jest wyznaczony np. za pomocą boi. Może też występować oznakowanie za pomocą 

flagi, która mówi nam czy kąpiel danego dnia jest możliwa (flaga biała lub czerwona). 

6. Flaga w kolorze białym na kąpielisku oznacza, że można się kąpać. 

7. Wybierając się nad wodę należy pamiętać o licznych zasadach bezpieczeństwa: 

 Bezpieczna kąpiel to kąpiel na kąpielisku strzeżonym. 

 Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz i stosuj się do zaleceń 

ratownika. 

 Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem należy ochlapać się wodą, a następnie 

stopniowo się zanurzać tak aby uniknąć wstrząsu termicznego. 

 Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. 

 Nie wchodź do wody i nie pływaj po spożyciu alkoholu. 

 Nie pływaj bezpośrednio po posiłku. 

 Dzieci wychodzą nad wodę tylko pod opieką osób dorosłych. 

 Wychodząc na plażę nie zapomnij o kremie z filtrem, wodzie do picia i nakryciu głowy. 

8. Warto wybrać jasne nakrycie głowy latem, ponieważ jasne kolory odbijają światło słoneczne.  

9. NIE. Nie wiesz jak zareagują na obcą osobę, mogą się bać, mogą ugryźć. 

10. Pozycja obronna przed atakiem ze strony dużego psa to „pozycja żółwia”. 

11. Maszyny i urządzenia rolnicze może obsługiwać tylko osoba dorosła posiadająca do tego 

stosowne uprawnienia. 

12. …odblaski. 

13. Kiedy nie ma chodnika, pieszy porusza się lewą stroną drogi. 

14. …pieszy idzie. 

15. Sygnalizator świetlny dla pieszych wyświetla dwa kolory (czerwony/zielony). 

16. Miejsca wyznaczone, umożliwiające przechodzenie na drugą stronę ulicy to: pasy (zebra), 

sygnalizacja świetlna (światła), znak drogowy (przejście dla pieszych). 

17. TAK.  

18. Przejawy demoralizacji to np.: 

wagary, niestosowne zachowanie się w szkole/poza nią, przebywanie poza domem bez 

wiedzy opiekunów, zachowania agresywne, ucieczki z domu, picie alkoholu, palenie 

papierosów, używanie narkotyków i innych środków odurzających, popełnianie czynów 

zabronionych. 

19. TAK. 

20. Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom nieletnim obowiązuje do 18 roku życia. 

21. NIE, NIE MOŻNA BYĆ W ICH POSIADANIU.  

22. NIE.  

  Sprawy osób nieletnich rozpatruje Sąd Rodzinny. Ma on możliwość zastosowania 

różnorodnych środków wychowawczych wobec osób nieletnich. Wśród nich nie ma kar 

pieniężnych.  

 

 



 

23. Obowiązkowe wyposażenie roweru to: 

 światło białe/żółte z przodu, 

 światło odblaskowe czerwone z tyłu, 

 światło z tyłu 

 co najmniej 1 sprawny hamulec, 

 dzwonek.  

24. Kierującemu rowerem zabrania się jazdy wzdłuż przejścia dla pieszych. Powinien zejść  

z roweru i przeprowadzić go. 

25. …z osobami obcymi. 

26. Formy cyberprzemocy: 

 Nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci. 

 Rejestrowanie niechcianych zdjęć i filmów. 

 Publikowanie w Internecie lub rozsyłanie przy użyciu telefonu komórkowego 

ośmieszających kompromitujących informacji, zdjęć. 

 Podszywanie się w Sieci pod rówieśników. 

 Włamania na konta pocztowe i konta komunikatorów w celu rozsyłania 

kompromitujących wiadomości. 

27. Do cyberprzemocy wykorzystywany jest Internet (komunikatory, strony internetowe, 

czaty, poczta elektroniczna, blogi) i telefony komórkowe (SMS, MMS).   

28. Sposoby unikania cyberprzemocy: 

 Nie podawaj w Internecie swoich danych. 

 Nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu, nr telefonu, nr pesel 

i innych tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności z kim naprawdę 

rozmawiasz. 

 Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz do kogo naprawdę trafią. 

 Jeśli wiadomość, którą otrzymałeś, jest wulgarna lub niepokojąca, nie odpowiadaj  

na nią.  

 


