
Dlaczego nie jeździmy  
na łyżwach po 

zamarzniętych rzekach, 
stawach? 

 
1. Lod może się załamać 
i wpadniemy do wody. 

 
2. Możemy się 

poślizgnąć i upaść. 
 

3. Lód nie jest płaski, 
posiada nierówności. 

 
 

 Odpowiedź: PIERWSZA

Dlaczego nie należy 
zjeżdżać na sankach  
i nartach w pobliżu 

jezdni? 
 

1. Tam górka jest mniej 
śliska. 

 
2. Nie jest to wyznaczona 

trasa przez dorosłych. 
 

3. Można wślizgnąć się 
pod samochód. 

 
 

 Odpowiedź: TRZECIA

Wybieram się  
na łyżwy: 

1. Pójdę na pobliski staw 

2. Najpiękniej jest na 
zamarzniętym jeziorze 

3. Skorzystam ze 
sztucznego lodowiska 

 
. 
 
 

 Odpowiedź: TRZECIA

Nigdy nie jestem zbyt 
dorosły na sanki czy 

narty: 

1. Największa górka jest 
przy ulicy i tam się 

wybieram 

2. Idę na górkę 
położoną z dala od 
samochodów 

 
 
 

 Odpowiedź: DRUGA

Nigdy nie jestem zbyt 
dorosły na sanki czy 

narty: 

1. Podchodzę pod górkę 
środkiem, chcę widzieć 

jak inni zjeżdżają 

2. Podchodzę pod górkę  
z boku, bo sam nie lubię 
jak ktoś mi przeszkadza  

 

  
 

 Odpowiedź: DRUGA

Zimą są specyficzne 
warunki na drodze: 

1. Droga hamowania jest 
dłuższa, więc muszę 
szczególnie uważać 

2. Ze względu na śnieg 
widoczność kierowcy jest 

lepsza 

3. Noszenie odblasków  
to "obciach" 

 
 Odpowiedź: PIERWSZA

Wszyscy zimą lubimy 
rzucać śnieżkami: 

1. Najlepsze śnieżki  
są z kawałkami lodu 

2. Śnieżka z mokrego, 
ciężkiego śniegu może 

zrobić krzywdę mojemu 
koledze 

3. Mogę rzucać śnieżkami 
w okna samochodów 

 
 

 Odpowiedź: DRUGA

Sople lodowe: 

1. Doskonale nadają się 
do strącania patykiem  

np. patykiem 

2. Są piękne  
i niebezpieczne 

3. Zwisające sople 
strącają specjalne do 

 tego powołane służby 

 
 
 

 Odpowiedź: TRZECIA

W kontaktach  
z nieznajomymi 

osobami: 

1. Mogę porozmawiać  
z obcym przez internet 

2. Wpuszczam do domu 
pod nieobecność 

rodziców hydraulika  
lub kolegę taty 

3. Nie nawiązuję 
kontaktów z obcymi 

 

 Odpowiedź: TRZECIA

 

Ratując osobę, która 
wpadła pod lód: 

 
1. Należy zadzwonić  
na numer alarmowy 

 i ostrożnie wejść na lód, 
by podjąć akcję 

ratunkową 
 

2. Próbując wejść na 
zamarznięte jezioro,  

by ratować osobę 
poszkodowaną należy 

wczołgać się rozkładając 
ciężar ciała 

 
 

 Odpowiedź: DRUGA

 

W kontaktach  
z nieznajomymi 

osobami: 

1. Rozmawiając  
z nieznajomym przez 
internet mogę podać  

moje dane 

2. Unikam rozmów  
z nieznajomymi, których 
poznałem przez internet 

3. Spotykam się  
z nieznajomym 

poznanych przez internet 

 
 Odpowiedź: DRUGA

 

Spotykając zabłąkanego 
pieska, który jest 

agresywny: 
 

1. Najlepsza pozycja to 
baczność. Nie będę się 

ruszał, pies mnie 
zignoruje 

 
2. Przyjmuję pozycję 
„żółwia” chowając  
ręce i głowę, a nogi 

podkurczam pod brzuch, 
gdyż wtedy pies uzna 

swoją dominację 
 

 Odpowiedź: DRUGA

 


