Linki do filmów:
1 film: https://www.youtube.com/watch?v=-nZ2JdyCkk8&t=199s
2 film: https://www.youtube.com/watch?v=d4RANMXCEDU&t=14s
3 film: https://www.youtube.com/watch?v=o69Ket6OzgY&feature=youtu.be
Konkurs wiedzy na podstawie filmów
1. Dziewczynka z filmu nr 1 jadąca na rolkach ma szelki odblaskowe w kolorze:
a) żółtym

b) zielonym

c) pomarańczowym

2.

Ilość różnych ścieżek rowerowych pokazana na tym filmie to:

a) 1

b) 2

3.

Scena na ścieżce rowerowej ze światłami w Inowrocławiu została nakręcona przy ulicy:

c) 3

a) Wojska Polskiego
4.

b) Poznańskiej

Za kierownicą samochodu z filmowej sztuczki siedzi:

a) starszy pan w kapeluszu
5.

c) Miechowickiej

b) kobieta

c) młody mężczyzna z brodą

Przed przejściem przez pasy bohaterowie filmu poprawnie rozglądają się:

a) w prawo, w lewo, w prawo, b) w lewo i w prawo, c) w lewo, w prawo, w lewo
6.

Podczas nieprawidłowego przekraczania jezdni na pasach bez rozejrzenia się dziewczynki

przejeżdżają:
a) równocześnie b) dziewczynka na rolkach jedzie pierwsza c) dziewczynka na hulajnodze jedzie
pierwsza
7.

Podczas nieprawidłowego zachowania dziewczynka na rolkach bawi się:

a) piłką
8.

b) 3 i 5

c) 4 i 6

Ratowniczka na basenie ma koszulkę koloru:

a) żółtego
10.

c) odtwarzaczem muzyki

Chłopiec z filmu nr 2 na basenie skacze ze słupków z numerem:

a) 1 i 2
9.

b) telefonem komórkowym

b) białego

c) czerwonego

Tablica informacyjna na basenie NIE dotyczy:

a) korzystania z telefonów komórkowych b) skoków do wody z rozbiegu c) skoków do wody z 5 i
6 słupka
11.

Rower wodny, na którym pływa chłopiec ma numer boczny:

a) 6

b) 7

c) 8

12.

Deska pływacka rzucana chłopcu przez ratownika ma kolor:
b) niebieski

a) zielony
13.

Na rowerze wodnym chłopiec jako poprawne zachowanie:

a) buja się
14.
a) 5
15.

b) ma na sobie kapok

c) wchodzi na brzeg roweru

Łączna ilość występujących w firmie ratowników WOPR to:
b) 4

c) 6

Na filmie numer 3 dziewczynka wsiada do samochodu koloru:

a) czarnego
16.

c) pomarańczowy

b) czerwonego

c) białego

Odchodząc od zagadującego ją pana w samochodzie dziewczynka odpowiada:

a) nie znam pana, do widzenia b) nie wiem kim pan jest
17.

Dziewczynka będąc sama w domu wpuszcza obcego mężczyznę:

a) z gazowni
18.

c) idę do domu, pa

b) z policji

c) chcącego spisać liczniki

Na placu zabaw dziewczynka zagadnięta przez nieznaną kobietę poprawnie odpowiada:

a) dobrze proszę pani b) chętnie, zaraz panią zaprowadzę c) nie, bo nie znam pani
19. Będąc w domu bohaterka filmu bawi się grą o nazwie:
a) „Zostań dzielnicowym” b) „Bezpieczne miasteczko” c) „Jak być dobrym policjantem”
20. Obcy mężczyzna wpuszczony przez dziewczynkę do domu ma ze sobą teczkę koloru:
a) czarnego

b) szarego c) granatowego
Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy do opiekuna

Nazwa szkoły

Wiek

