
Zaznacz wybrane odpowiedzi i dodaj zebrane punkty. Przeczytaj 

rozwiązanie. 

 

Czy umiesz dbać o swoje bezpieczeństwo? 

1. Na ulicy podchodzi do ciebie nieznajoma osoba i prosi, aby 

zaprowadzić ją pod adres, którego szuka. Co robisz? 

o Odmawiasz. Informujesz o tym zdarzeniu rodziców \  opiekunów. 

(2 punkty) 

o Chcesz być miła \ miły. Idziesz z nieznaną osobą. (0 punktów) 

 

2. Zaczepia cię nieznajoma osoba. Proponuje, abyś z nią poszła \ 

poszedł, bo ma w domu prześliczne szczeniaki. Co robisz? 

o Idziesz z nią, bo bardzo chcesz zobaczyć szczeniaki, a osoba 

wygląda na miłą. (0 punktów) 

o Odmawiasz i szybko odchodzisz. Informujesz o tym zdarzeniu 

rodziców \  opiekunów. (2 punkty) 

 

3. Wracasz sama \ sam do domu. Podchodzi do ciebie nieznajoma 

osoba i próbuje nawiązać z tobą kontakt, częstuje słodyczami, coś ci 

obiecuje. Co robisz? 

o Zjadasz wszystko, czym cię częstuje. (0 punktów) 

o Odmawiasz przyjęcia czegokolwiek. Informujesz o tym zdarzeniu 

rodziców \  opiekunów. (2 punkty) 

 

4. Wracasz sama \ sam do domu. Obok zatrzymuje się samochód. 

Nieznany ci kierowca proponuje, że cię podwiezie. Co robisz? 

o Przyjmujesz zaproszenie i wsiadasz do samochodu. (0 punktów) 

o Odmawiasz i szybko odchodzisz. Informujesz o tym zdarzeniu 

rodziców \  opiekunów. (2 punkty) 



5. Silniejsi uczniowie wyłudzają od ciebie pieniądze, biją cię, dręczą lub 

poniżają. Co robisz? 

o Informujesz o tym rodziców \  opiekunów oraz wychowawcę. (2 

punkty) 

o Milczysz, bojąc się ich gróźb. (0 punktów) 

 

6. Nieznajoma osoba zaprasza cię do swojego domu, proponując 

wspólne obejrzenie ciekawego filmu. Co robisz? 

o Odmawiasz. Informujesz o tym zdarzeniu rodziców \  opiekunów. 

(2 punkty) 

o Idziesz z nieznaną osobą, bo jesteś ciekawa \ ciekawy, jak tam 

będzie. (0 punktów) 

 

 

Rozwiązanie: 

Jeśli masz 12 punktów – wiesz, jak się zachować wobec grożących 

niebezpieczeństw. Pamiętaj, żeby w sytuacjach zagrożenia postępować 

zgodnie z wybranymi odpowiedziami.  

 

Jeśli masz mniej niż 12 punktów, nie możesz czuć się bezpiecznie. 

Zastanów się nad odpowiedziami za 0 punktów.  


