PRACOVNÍ LIST
DOPRAVNÍ VÝCHOVA

HOLČIČKY A KLUCI,
vítáme vás v Království železnic, v největší české modelové železnici. Na jednotlivých panelech modelové
železnice můžete vidět zmenšený model světa tak, jak ho znáte ze svého života. Součástí tohoto světa je také
doprava a vy jste velmi často jejími účastníky, ať již cestou do školy, při trávení volného času nebo třeba při
nákupech s rodiči. Na jednotlivých panelech modelové železnice jsme pro vás připravili situace z dopravy, ke
kterým se vztahují otázky našeho testu. Dokážete na všechny odpovědět správně?
__________________________________________________________________________________________
1. Na panelu číslo 3 vidíte dopravní. Co tato značka znamená?
a) nádraží
b) železniční přejezd bez závor
c) častý provoz parních lokomotiv
Značku správně vybarvi.
2. Na panelu číslo 2, v ulici vedle kostela vidíte dva přestupky při překonávání vozovky. Napiš které.
………………………………………………………………………………………………………….……………………….
3. V Ústeckém kraji můžete použít několik prostředků hromadné dopravy. Napište jaké.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Na panelu číslo 3 vidíte dopravní nehodu. Jaké číslo zavoláte při jejím nahlášení?
a) 999
b) 112
c) 5730
5. Na kolejišti Ústeckého kraje vidíte tramvaj u přechodu. Na tomto přechodu má vždy přednost:
a) chodec
b) tramvaj
6. Na kolejišti Ústeckého kraje na silnici podél Labe vidíte skupinku cyklistů. Napište, co dělají špatně.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Na kolejišti Ústeckého kraje za nádražím v Děčíně jsou zaparkována auta. Napište, která z nich mohou
mít v provozu absolutní přednost a v jakém případě tuto přednost mají?
………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Na kolejišti v Království železnic se nám v pravidelných intervalech střídá den a noc. Jaké doplňky
oblečení máte používat za snížené viditelnosti?
a) módní
b) sportovní
c) reflexní
9.

Na kolejišti číslo tři, na autobusovém nádraží vidíte modrého a červeného panáčka. Oba se chtějí
dostat přes frekventovanou silnici na druhou stranu. Napište, který z panáčků ji překoná bezpečně.
…………………………………………………………………………………………………………..………………………..

10. Na kolejišti číslo 3, můžete vidět železniční přejezd bez závor. Pokud se na přejezdu rozezní zvukové
výstražné znamení a bliká červené světlo, musí řidič automobilu:
a) co nejrychleji přejet koleje
b) zastavit před železničním přejezdem
c) přejet přejezd maximální rychlostí 70 km/hod
11. Na kolejišti číslo 1, vidíte skupinku chodců u železničního přejezdu se závorami. Pokud jsou závory dole
chodci:
a) nesmí vstoupit do kolejiště
b) mohou vstoupit do kolejiště, ale jen, když je vlak dostatečně daleko
c) mohou kolejiště přeběhnout
12. Na kolejišti číslo 2 pod Ještědem vidíte skupinu modrých a červených chodců, kteří jdou za sebou po
silnici bez chodníku. Napište, která skupina jde správně:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Pán v červené bundě na kolejišti číslo 1 se chystá přejít silnici bez přechodu od Pizzerie Alfredo na
autobusovou zastávku. Co má udělat? Zaškrtněte správné odpovědi. Správných odpovědí může být i
více.
a) přejde vozovku šikmo
b) přejde vozovku přímo nejkratší cestou
c) před přejitím vozovky se nejprve rozhlédne vlevo, pak vpravo a nakonec opět vlevo
d) před přejitím vozovky se nejprve rozhlédne vpravo, pak vlevo a nakonec opět vpravo
14. Vedle paneláku na kolejišti Ústeckého kraje je značka (obrázek značky vstup zakázán v čb provedení).
Napište, co tato značka znamená?
…………………………………………………………………………………………………….
Značku správně vybarvi.

Správné odpovědi:
1. železniční přejezd bez závor; 2. paní přechází mimo přechod a cyklista jede na kole po přechodu; 3. vlak, loď, autobus, tramvaj; 4. 112; 5. tramvaj; 6. 3 cyklisté jedou vedle sebe; 7.
sanitka při zapnutí majáků a výstražných sirén; 8. reflexní; 9. modrý panáček, protože použije podchod; 10. zastavit před železničním přejezdem; 11. nesmí vstoupit do kolejiště; 12.
skupinka modrých chodců; 13. b), c); 14 vstup zakázán

