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TEST Z ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
na stopień Przyjaciela

Odpowiedz na pytania, zaznacz wszelkie możliwe prawidłowe odpowiedzi. Istnieje jedna lub więcej poprawnych
odpowiedzi.
1.

Najlepsze miejsce do pływania to:
A) plaża patrolowana przez ratownika
B) znane i bezpieczne kąpielisko
C) każde kąpielisko, jeśli potrafię pływać.

2.

Kiedy najlepiej pływać:
A) co najmniej 1 godzinę po posiłku
B) zaraz po posiłku
C) na długo przed nastaniem kolejnego posiłku, zanim poczujesz głód.

3.

Umowny znak, gdy pływający jest w niebezpieczeństwie to:
A) rozpaczliwe machanie rękami
B) chorągiewka sygnalizacyjna
C) ręka wyciągnięta prosto do góry.

4.

Co robić w wypadku skurczu:
A) odwrócić się na plecy i unosić na wodzie
B) rzucać ramionami na wszystkie strony
C) wołać o pomoc.

5.

Wymień przynajmniej trzy przedmioty, które możesz użyć do pomocy tonącemu. Opisz dokładniej, jak użyjesz
jednego z nich.
…..............................................................................................................................................................................
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…..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

6.

Jak prawidłowo poruszać się po drodze:
A) poruszaj się po chodniku
B) poruszaj się jezdnią drogi
C) poruszaj się poboczem po tej stronie drogi w kierunku nadjeżdżających pojazdów (pod prąd).

7.

Obowiązkowe wyposażenie roweru to:
A) światła do jazdy po zmroku
B) dzwonek
C) bagażnik.

8.

Jak prawidłowo poruszać się rowerem:
A) po ścieżkach rowerowych
B) po chodniku
C) po ruchliwych ulicach i drogach.

9.

Co robisz, gdy zobaczysz przerwany przewód elektryczny (np. ze słupa energetycznego):
A) staję w bezpiecznej odległości i pilnuję, żeby inni się nie zbliżali
B) przecinam przewód nożyczkami i zaklejam plastrem
C) wzywam pogotowie energetyczne.

10. Jak NIE używać urządzeń elektrycznych w domu:
A) podłączać wiele przewodów do jednego rozgałęźnika
B) używać przewodów trzyżyłowych z uziemieniem
C) naprawiać urządzenie lub przewód podpięte do zasilania.
11. Jak prawidłowo przechowywać sprzęt biwakowy w harcówce?
A) układaj cięższy sprzęt wysoko na półkach
B) układaj sprzęt bezpośrednio na podłodze
C) układaj sprzęt na półkach stosownie do jego rozmiaru i wagi.
12. Obowiązkowe wyposażenie harcówki to:
A) lampa naftowa
B) czajnik na wodę
C) gaśnica przeciwpożarowa.
13. Co może być zagrożeniem podczas zajęć w harcówce:
A) pęknięte szkło w oknach
B) dywany na wypolerowanych podłogach
C) obiekty na ścianie na wysokości głowy.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 75 % poprawnych odpowiedzi ze wszystkich pytań.
Zaliczono test z zasad bezpieczeństwa:
Dnia, …......................................... podpis …...................................

