TEST - SPRAWDŹ CZY JESTEŚ BEZPIECZNY?
Sprawdź ,czy umiałbyś uniknąć niebezpieczeństw dzięki właściwemu postępowaniu.

1.

Miły nieznajomy pan zaprasza Cię do rozmowy ,namawia do wspólnego
obejrzenia ciekawego film.
a) z zadowoleniem przyjmujesz zaproszenie
b) umawiasz się na inny termin
c) zdecydowanie odmawiasz i mówisz o tym rodzicom

2. Starsi koledzy biją Cię i zabierają Ci pieniądze
a) boisz się ,dlatego dajesz im pieniądze i nikomu o tym nie mówisz
b) boisz się, ale mówisz o tym koledze
c) mówisz o tym wychowawczyni i rodzicom
3. Jesteś sam w domu, a do drzwi puka ktoś nieznajomy i przekonuje Cię abyś jemu
otworzył
a) otwierasz drzwi i wpuszczasz go szybko
b) po nam yśle otwierasz drzwi
c) nie otwierasz , a potem mówisz o tym rodzicom
4. Wychodzisz na podwórko, a klucz od mieszkania:
a) wieszasz na szyi na smyczy na wierzchu
b) chowasz pod wycieraczkę
c) chowasz do zapinanej kieszeni, lub na szyi, ale pod bluzą
5. Nieznajomy kierowca samochodu prosi Cię , abyś wsiadł i pokazał mu drogę:
a)
bez zastanowienia się wsiadasz do auta, bo podoba Ci się samochód
b)
kierowca jest miły , uśmiecha się i częstuje słodyczami , wiec wsiadasz
c)
zdecydowanie odmawiasz, nie korzystasz z samochodu nieznajomych
i
mówisz o tym rodzicom
6. Zdarzyło się ,że dorosła osoba dotykała Cię w miejscach, w taki sposób, w jaki nie
powinna. Boisz się, że to może zdarzyć się ponownie.
a)
boisz się i dlatego nikomu o tym nie mówisz
boisz się , lecz zgadzasz się na wszystko co robi tobie dorosły
b)
c)
mówisz o tym osobie ,do której masz zaufanie
7. Lubisz rozmawiać przez Internet na gadu –gadu.
a) zawsze podajesz swoje prawdziwe imię ,wiek, i adres- bo nie
wolno kłamać
b) podajesz swoje dane tylko wtedy, bo chcesz nawiązać bliższy
kontakt
d) wiesz, że to niebezpieczne i dlatego nigdy nie podajesz swoich
danych
Rozwiązanie
Jeśli wybrałeś najwięcej odpowiedzi:
a) Tak nie wolno. Nie dbasz o swoje bezpieczeństwo. Bądź bardziej roztropny.
b) Zapominasz o swoim bezpieczeństwie.
c) Brawo. Jesteś roztropny. Nie narażasz się na niebezpieczeństwo. Zawsze tak się zachowuj.

