
БЕЗПЕЧНА ДОРОГА  
ДО ШКОЛИ

Щоб бути в безпеці 
на вулицях міста, 
ці правила знають 
дорослі та діти

Увага! Спеціальний конкурс 
дитячого малюнку!



Чи знаєш ти правила  
безпечної поведінки на дорозі?

Постав  біля правильної відповіді

1 На яке світло світлофора 
можна переходити 
дорогу?

 { Червоне
 { Жовте 
 { Зелене

2 Що потрібно зробити, 
перед тим, як переходити 
дорогу?

 { Швидко перебігти дорогу
 { Зупинитися біля краю 
дороги, подивитися в різні 
боки, а потім переходити

3 В який бік треба уважно 
дивитися під час переходу 
дороги?

 { ліворуч
 { праворуч 
 { подивитися ліворуч, 
праворуч і знову ліворуч; 
переконатися, що немає 
машин, і тільки після цього 
переходити вулицю

4 Що означає цей знак? 

 { У цьому місці треба швидко 
перебігати дорогу 

 { Це знак для водіїв, 
що попереджає: 
Увага, діти!

5 Чи можна гратися 
біля дороги?

 { Так
 { Ні



Впорався? Молодець!

6 Що означають білі смуги, 
нанесені поперек дороги?

 { Місце для зупинки 
автомобілів

 { Пішохідний перехід, який 
називається «зебра»

7 Чи можна переходити 
дорогу, якщо чутно 
сирену спеціальних 
машин: міліції, 
швидкої допомоги, 
пожежної охорони?

 { Так
 { Ні

8 З якого боку потрібно 
обходити міський 
транспорт

 { Автобус, маршрутне таксі 
та тролейбус – позаду, 
трамвай – попереду.

 { Автобус, маршрутне таксі, 
тролейбус, трамвай – 
позаду

 { Автобус, маршрутне таксі, 
тролейбус, трамвай – 
попереду

9 Який з цих пішохідних 
переходів є найбільш 
безпечним?

 { Пішохідний перехід 
«зебра»

 { Світлофор
 { Підземний перехід

10 Чи можна бігти 
через дорогу?

 { Так
 { Ні



Шановні пані та панове,
пропонуємо вам приєднатися 
до соціальної ініціативи PZU та розповісти 
дітям про безпечну поведінку на дорозі.

www.pzu.com.ua

Безкоштовно по всій Україні

Згідно з тарифами операторів

0 800 503 115
311 (з мобільного)

Візьміть участь у спеціальному конкурсі 
дитячого малюнку та отримайте можливість 
виграти цінні призи.

• Запропонуйте дитині намалювати малюнок, 
що у будь-який спосіб буде відображати 
принципи безпечної поведінки на дорозі. 

• До 31 травня 2013 р. надішліть фото- 
або сканкопію малюнку дитини та власні 
контактні дані за електронною адресою 
doroga@pzu.com.ua

• Отримайте можливість виграти ціні призи — 
подарункові сертифікати на придбання 
цифрової техніки на суму 2 000 грн (головний 
приз) та 1 000 грн (2 та 3 місце).

* Ми розуміємо, що визнати переможців серед маленьких учасників 
об’єктивним способом буде дуже важко, тому переможці будуть 
визначені комп’ютером. Таким чином, стати переможцем може 
кожна дитина, незалежно від художнього хисту. Головне — взяти 
участь у Конкурсі.
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