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Klasa Data Imię nazwisko Ocena 

4  

 
Data oceny 

 

Numer projektu 

2 
 

Zadanie 1. 

Napisz jakie kolejne czynności należy wykonać w przypadku krwotoku z nosa. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Zadanie 2. 

Narysuj 8 znaków informacyjnych i podpisz je. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 3. 

Opisz jakie kolejne czynności należy wykonać podczas wyprzedzania. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 4. 

Podpisz poniższe znaki poziome i napisz czego dotyczą. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 5. 

W jaki sposób można określić, w którym miejscu została przebita dętka? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 6. 

Co oznaczają słupki wskaźnikowe umieszczane przed przejazdem kolejowym? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 7. 

Narysuj znaki które znajdują się przed przejazdem kolejowym (bez słupków wskaźnikowych), 

i podpisz je. 
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Zadanie 8. 

Napisz apel do ludzi, którzy niszczą znaki drogowe, oraz inne urządzenia umieszczane wokół 

drogi. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 9. 

Przyjrzyj się wszystkim znakom drogowym pionowym – wskaż cztery które odróżniają się 

kształtem wyglądem od pozostałych. Narysuj te znaki i podpisz co oznaczają. Napisz gdzie są 

umieszczane oraz dlaczego mają inny kształt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 10. 

Korzystając z Kodeksu drogowego, napisz w zeszycie, w jakich miejscach jest zabronione 

zatrzymywanie się pojazdów na drodze. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 11. 

Przeanalizuj poniższą sytuację kto przejedzie jako pierwszy drugi itd. I dlaczego? 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 12. 

Wyjaśnij co oznaczają sygnały pokazane na zdjęciach. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 13. 

Wymień kolejne czynności w przypadku niewielkiego skaleczenia. 

1. 

2. 

3. 

Zadanie 14. 

Wymień czynności natychmiastowe – które należy wykonać gdy mamy do czynienia z 

wypadkiem? 

1. 

2. 

3. 

Zadanie 15. 

Narysuj znaki które oznaczają zakaz skrętu w lewo i zakaz skręcania w prawo. Napisz co 

oznacza tabliczka umieszczana pod znakami (T – 22). 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 16. 

Dla kogo przeznaczone są te sygnalizatory i co oznaczają? 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 17. 

Zadanie 18. 

Zadanie 19. 

Zadanie 20. 

 

 

 

 


