
Wakacyjny quiz

Jesteś w lesie. 
Co robisz?

1. Co tylko mi się podoba: 
śmiecę i hałasuję. 

2. Spokojnie podziwiam 
przyrodę.

stoisz na pomoście nad 
nieznanym jeziorem. 

co robisz?
1. skaczę na główkę 

2. sprawdzam z rodzicami 
głębokość jeziora.

Płyniesz kajakiem lub 
łodką. Co robisz?

1. zakładam kapok 
2. płynę bez kapoka, 

przecież rodzice potrafią 
pływać.

opalasz się na plaży. 
chcesz wejść do wody  

Co robisz?
1. wbiegam do wody 

2. powoli wchodzę do wody.
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zaczyna się burza 
Co robisz?

1. chowam się pod drzewem 
2. szybko wracam do domu

ratownik kazał ci 
wyjść z wody  

co robisz?
1. wychodzę 

2. płynę dalej

na kąpielisku nie ma 
ratownika.  Co robisz?

1. lepiej tu nie pływać 
2. a co to za różnica?

robi się ciemno  
a jedziesz rowerem. 

co robisz?
1. włączam światła i 
zakładam odblaski 

2. jadę szybciej
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stoisz na pasach z  
sygnalizacją  

świetlną 
Co robisz?

1. przechodzę na zielonym 
2. przechodzę na 

czerwonym

przy drodze nie ma 
pasów, ale są 

kawałek dalej 
co robisz?
1. przechodzę 

2. idę na przejście dla 
pieszych

ktoś nieprzytomny  
leży na chodniku.  

pod jaki numer 
zadzwonisz?

1. 998 
2. 112

na kąpielisku jest 
czarna flaga 

co robisz?
1. nie whcodzę do wody 

2. wchodzę do wody
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ktoś idzie z obcym  
dla ciebie psem 

Co robisz?

1. głaskam go 
2. nie dotykam psa

po pikniku zostało 
ci trochę śmieci 

a w pobliżu nie ma  
kosza 

co robisz?
1. zabieram je do domu 

2. zostawiam

zgubiłeś się. 
co robisz?

1. nic, tylko płaczę 
2. proszę o pomoc kogoś 

dorosłego, najlepiej 
policjanta

idziesz ścieżką 
w górach lub lesie. 

co robisz?
1. schodzę z niej. 

2. idę tylko wyznaczoną 
trasą
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będziesz długo 
przebywać na słońcu 

Co robisz?
1. pamiętam o czapce i 

kremie z filtrem 
2. zakładam cienkie 

ubrania i jeste gotowy do 
wyjsćia

ktoś nieznajomy 
proponuje ci cukierka  

co robisz?
1. uciekam do mamy 

2. biorę cukierka

ktoś rozpala ognisko 
w lesie...

1. nie woln tego robić! 
2. wolno w wyznaczonym 

miejscu

jesteś w górach i 
widzisz błyskawicę  

Co robisz?
1. mówię rodzicom, że 
musimy wracać na dół 

2. super! będą fajne widoki


