REGULAMIN KONKURSU
„Bezpieczna droga do szkoły”

1. Konkurs ma charakter gminny i przeznaczony jest dla klas III.
2. Cele konkursu:
 Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a także wyrabianie
nawyków stosowania się do przepisów ruchu drogowego.
 Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i
innych
w drodze do szkoły i ze szkoły.
 Rozbudzanie zainteresowań związanych z najbliższym środowiskiem
ucznia.
 Utrwalenie i usystematyzowanie podstawowych zagadnień z zakresu
edukacji komunikacyjnej.
 Wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym środowisku.
3. W konkursie biorą udział 3-osobowe zespoły z każdej szkoły.
4. Uczestnicy rozwiązują pisemne i ustnie przygotowane zadania.
5. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców na podstawie punktacji za
poprawność udzielonych odpowiedzi.
6. Przewidziane nagrody w konkursie to dyplomy i nagrody rzeczowe.

I. ZADANIA KONKURSOWE
1. Każdy zespół otrzymuje kartkę z logogryfem do rozwiązania.
Rozwiąż krzyżówkę.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1. Przecinające się w różnych kierunkach ruchliwe ulice drogi.
2. Nazwa służbowego ubrania policyjnego.
3. Jak zamknąć przejazd, gdy pociąg jedzie? Spytaj dróżnika, on powinien
wiedzieć!
4. Bezpieczne przejście nad ruchliwą jezdnią.
5. Jest przy każdej jezdni po to, by chodzić po nim piechotą.
6. Po niej poruszają się pojazdy.
7. Zebra na jezdni.
8. Kilkupasmowa jezdnia przeznaczona do szybkiego ruchu.
9. Żółte trójkąty przy drodze, jakie to znaki?
10.Kto kieruje ulicznym ruchem?
11.Stoi przy drodze na jednej nodze, każdemu wskaże ramieniem drogę.
12.Miejsce dla ruchu pieszych i postoju pojazdów w pobliżu jezdni.

-------------------------------------(hasło)
0-13 punktów
2. Każdy zespół podkreśla prawidłową odpowiedź.
Zabawa jest bezpieczna:
a) gdy bawimy się w miejscu przypadkowo wybranym
b) gdy używamy sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem
c) gdy odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych
0-1 punktu

3. Każdy zespół otrzymuje ilustrację na temat:
Jak zachowywać się przy przechodzeniu przez jezdnię?
i wpisuje liczby we właściwej kolejności.

0-5 punktów
4. Każdy zespół maluje odpowiednie kolory świateł i pisze obok co oznaczają.

0-2 punktów

5. Każdy zespół koloruje światła i pisze, co oznaczają.

0-3 punktów
6. Każdy zespół rysuje w okienku znak drogowy, który wiąże się z
narysowanym zwierzęciem.

0-1 punktu
7. Każdy zespół dopasowuje podpisy do poszczególnych znaków drogowych.

a) punkt opatrunkowy

b) zakaz zatrzymywania się

c) skrzyżowanie dróg
0-3 punktów

8. Każdy zespół podkreśla prawidłową odpowiedź.

Widząc ten znak, kierujący pojazdem powinien:

a) zwolnić prędkość o połowę b) spodziewać się wtargnięcia na jezdnię dzieci
c) dać sygnał dźwiękowy w celu ostrzeżenia dzieci
0-1 punktu
9. Każdy zespół łączy strzałką znak z jego objaśnieniem i w okienko wpisuje
sylabę. W miejsce kropek wpisuje utworzone hasło.
ZAKAZ RUCHU W OBU
KIERUNKACH
SKRZYŻOWANIE DRÓG
NAKAZ JAZDY PROSTO
NIEBEZPIECZNY ZAKRĘT W
LEWO
PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
OBOWIĄZKOWE ZATRZYMANIE
DROGA Z PIERWSZEŃSTWEM
PRZEJAZDU

PO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
0-8 punktów
10.

Każdy zespół rozwiązuje rebusy i zapisuje hasła.

0-3 punktów

11. Każdy zespół w ramki wpisuje nazwy części roweru, a pozostałe łączy
strzałką
z odpowiednim miejscem na rysunku.

0-8 punktów

12. Każdy zespół losuje jedno pytanie za 1 pkt, 2 pkt i 3 pkt i udziela na nie
odpowiedzi.
0-6 punktów
Pytania za 1pkt
1. Kieruje ruchem ulicznym.
2. Popularna nazwa przejścia dla pieszych.
3. Może być leśna, polna, wiejska, czy o twardej nawierzchni.
4. Boczny pas jezdni, po którym chodzą piesi poza miastem.
5. Kara za popełnienie przekroczeń drogowych.
6. Auto, w którym udziela się pomocy lekarskiej w nagłych wypadkach.
7. Co powinien posiadać uczeń, aby być dobrze widocznym wieczorem lub
o zmroku na drodze?
Pytania za 2pkt

1. Urządzenie, którym posługuje się policja drogowa, służące do określenia
prędkości jadącego pojazdu.
2. Przejeżdżanie obok uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym
kierunku.
3. Część ulicy przeznaczona wyłącznie dla pojazdów.
4. Jaki dokument powinien posiadać przy sobie rowerzysta?
5. Znaki drogowe dzielą się na: a), b), c), d)
6. Jak nazywa się zbiór przepisów ruchu drogowego?
7. Poza terenem zabudowanym na drodze bez chodnika i pobocza w grupie
niezorganizowanej poruszamy się:
Pytania za 3pkt
1. Jaki kształt mają znaki informacyjne?
2. Jaki kształt mają znaki ostrzegawcze?
3. Jaki kształt mają znaki zakazu?
4. Jaki kształt mają znaki nakazu?
5. Czy przejście na sygnalizacji świetlnej jest bezpieczniejsze od zebry?
6.

7.

8.

II. PODSUMOWANIE

1. Podsumowanie przez jury wyników zadań konkursowych dotyczących
„Bezpiecznej drogi do szkoły” i wyłonienie zwycięzców.
2. Wręczenie zwycięzcom dyplomów i nagród rzeczowych, a pozostałym
uczestnikom drobnych upominków.

