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A felnőttnek, aki gépkocsit vezet, van jogosítványa és ismeri a közlekedési

szabályokat. Ha egyiket-másikat áthágja, akkor a rendőr megbünteti, még a

jogosítványát is elveheti. Ismerek egy fiúcskát, aki átszaladt az utcán és elütött

egy taxit. Bizony, eltörött az egyik lába. Nem volt hajtásija, nem vehették el a

jogosítványát, de hat hétre gipsz került a lábára. Hat hét hosszú idő. A fiú

unalmában rajzolt a gipszre egy közepesen fejlett zebrát, hogy máskor eszébe

jusson:



A gyerekek nem kaphatnak hajtásit, nem vezethetnek gépkocsit. De a növekvő

forgalomban el kell tudniuk igazodni. Ezért találtuk ki a gyalogos igazolványt.

Ha már ki van találva, akkor a felnőttekhez hasonlóan vizsgázni kell érte. Ehhez

figyelmesen olvassátok el a teszt-kérdéseket. A megfelelő válasz után

érdeklődjetek azoktól a felnőttektől, akiknek hajtási jogosítványuk van, aztán

mindenki maga döntse el, hogy melyik felelet mellé teszi az igent jelentő ikszet.

Melyik a jó válasz? Az a. a b. vagy a c.? Vagy talán egyik sem jó? Esetleg

mindenik igaz? Jó, ha néhány pajtásotokkal együtt vizsgáztok. A könyv végén

szakaszonként találjátok a helyes válaszokat és a jó válaszokért járó pont-

számokat. Ha nem éritek el a szakasznak megfelelő minimális pontszámot, a

következő alkalomkor újra kell vizsgáznotok, csak ezután folytathatjátok a

tesztet. Aki a szakaszok végén összesen 100 pontot gyűjtött, megkaphatja a

GYALOGOS JOGOSÍTVÁNYT, amelyet, hogy érvényes legyen, két család-

tagjával (apa, anya, nagyapa, nagymama, idősebb testvér) láttamoztatnia kell.

Íme a kérdések:



1. Melyik úton kötelező a körültekintés, mielőtt átmennél az egyik oldalról

a másikra?

a. Országúton?

b. Sugárúton?

c. Utcán?

2. Ahol ez a tábla áll:

a. átmehet a gyalogos,

b. nem mehet át,

c. lassan, vigyázva átmehet?

3. Kit figyelmeztet ez a tábla?

a. A gyalogost?

b. A gépkocsivezetőt?

c.  Mindkettőt?



4. Mit kell tennie a gyalogosnak, ha

valamelyik ilyen táblához ér?    

a. Átbújik a sorompó alatt?

b. Megvárja, amíg felemelkedik a sorompó, és csak azután megy át?

c. Nem veszi figyelembe a jelzéseket, hiszen azok gépkocsivezetőknek szólnak?

5. Mit mutat a jelzés? (rajz)

 

a. Villamos keresztezi az utat?

b. Átmenni tilos!?

c. Figyelj! Jöhet a villamos!?

Minimális pontszám: 10



A HÁRMASKANYAR

Aki kilép a kisgyermekkorból, az előbb-utóbb felteszi magának a kérdést: miért

kell bevenni a hármaskanyart?

- Egyből beveszem! - jelentette ki az önbizalomból kitűnőre vizsgázó Hübele

Balázs.

- Ezt másként nem lehet - szólt elgondolkozva Megfontolt Peti -, előbb

bevesszük az első kanyart, aztán nekilátunk a következőknek! Az ilyen helyeket

kanyarjelző táblával szokták jelezni.



- Szerintem - emelte fel nagyujját Figyelmes Józsi -, előbb a duplakanyarral kell

végeznünk, aztán egy kanyar ide, egy kanyar oda, az már nem sokat számít...

- Bizony mondom, ha az első kanyart éhgyomorra bevettük, a másodikat már

éhgyomorra nem vehetjük be! - mondta Tamáskodó Tímea, és a maga kissé

bonyolult módján arra figyelmeztetett, hogy aki az első kanyart elmulasztja, a

másodikkal és a harmadikkal már nem kell foglalkoznia.

Vitatkozás helyett beültek a kocsiba. A Tímea anyukája vezetett.

Kihajtottak a városból. A nemzetközi úton nem sok kanyart reméltek. Letértek

egy mellékútra. Alig győzték számolni a kanyarokat. Az egyiken jobbra

fordultak, aztán balkanyar következett. Egyiket sem hagyták ki. Gurultak

tovább, kettős-, és hármas-kanyar is akadt az útjukba. Közben rájöttek, hogy a

hármaskanyar olyasmi, mint a mese vége: nem szabad ott megállni, hanem

szépen ki kell futni belőle. Különben beleütközünk a közlekedési szabályzatba.

És akkor minden bizonnyal szomorú vége lesz a mesénknek.



6. Mire figyelmezteti a gyalogost ez a tiltó tábla?

a. Nem szabad bemennie az utcába?

b. Az utcában egyirányú a közlekedés, tehát, nem sétálhat az úttesten?

c. Nem kell figyelembe vennie a tiltást, mert ez a gépkocsivezetőknek szól?

7. Mit mutat a gyalogosnak ez a tábla?

a. Az utca másik végén ugyanilyen tábla áll, tehát teljesen biztonságban sétálhat

az úttesten is?

b. A rendőrség, a tűzoltók, a köztisztasági járművek, az üzleteket ellátók és az

utcában lakó magángépkocsizók kivételével más kocsi nem közlekedhet?

c. Sétáló utca?



8. A járdán parkoló autó teljesen

elzárja a gyalogosok útját, akik, hogy

kikerüljék, az úttestre kényszerülnek.

Ki hibázott?

a. A gépkocsivezető, mert elzárta a járdán az utat?

b. A gyalogos, mert az úttesten közlekedett?

c. Mindkettő?

9. Mit jelent?

a. Átjáró, ahol a gyalogosoké az előny?

b. Várakozóhely?

c. Átjáró, ahol feltartott karral átmehet a gyalogos?

10. Az útra festett jelölések közül

melyik engedélyezi azt, hogy

átmenjen a túloldalra a gyalogos?

a. ? c. ?

b.? d. ?



11. Hol a gyermek helye a gépkocsiban?

a. A vezető melletti ülésen?

b. A vezető mögött?

c. Leginkább a hátsó ülésen, biztonsági övben?

Minimális pontszám: 11



Egy házilégy-gyermek óvatosan beleszimatolt a bársonyos levegőbe és a hűtő-
szekrény felé indult, zümmögésért. Útközben körbetáncolta a bográcsformájú
porszívót, bekukkantott a gólyalábú tévéasztalka alá, turkált a szurokfekete
hanglemezek között. A hűtőszekrényben éppen tökéletes csönd volt és zúzmara.
Elcsoszogott az ágyig, kereste a pufók párna alatt, a nyikorogva sétáló
szekrényfiókban, divatjamúlt ruhák zsebében. A lomtárban, ahol alszik a
púderfinom por, az üres sörösüvegek alját kémlelte, régi porcelántálak
cirkalmas rajzolatait fürkészte, aztán hirtelen jött ötlettel a fürdőszoba titokzatos



orvosságos szekrényét is átkutatta. Alaposan szemügyre vette a hajas baba
fürtjeit, a méregzöld kávécserje levelein is végiggyalogolt érte. De a villany-
kapcsoló műanyag pajzsa mögött nem kotorászhatott, és a videó tompa
indítógombján túl sem merészkedett. És nem bújhatott érte a gázlángba, a
fűtőtest olykor szortyogó-nyöszörgő belsejébe. Végigkutatta a lötyögő parketta-
kocka vidékét és a gurgulázó mosógép fényes belvilágát. Hát ott sem volt az ő
igazi zümmögő hangja.

- Mit keresel? - kérdezte jóságosan tőle az öreg házilégy.

- Femmi köföd hoffá!

- Ha tudom, hogy ilyen ideges vagy, nem kérdeztelek volna! - zümmögte
gyönyörű zümmögéssel az idős házilégy.

Szégyellte magát a házilégy-gyermek, és ekkor valahogyan, maga sem tudja
hogyan, eszébe jutott az ábécéskönyve. Elővette, belelapozott, mindkét betűt
megtalálta. Ott volt az s és a z is.

- Teffék! Fóval itt fagytok!

Sokáig nézegette, ízlelgette, próbálgatta kiejtésüket. Amikor már elfogadhatóan
zümmögött, tudását kipróbálta a következő versikén:

- Tessék, tessék! Most már kérrrdezzzhetsz! - szólt büszkén egy arra vetődő
légyhez.

De az nem kérdezett. Egykedvűen továbbrepült. Nem is jólelkű házilégy volt,
hanem csak egy olyan-amilyen csavargó, modortalan piaci légy.



12. Mit jelöl a tábla?

 

a. Kerékpárutat

b. Kerékpárosoknak tilos

c. Gyalogosoknak szabad

13. Mit jelöl a tábla?

a. T betűt?

b. Zsákutcát?

c. Aluljárót?

14. Mit jelöl a tábla?

a. Kórházat?

b. Szállodát?

c. Motelt?



15. Mit mutat a tábla?

a. Gyalogosoknak tilos?

b. Gyalogos út?

c. Átjáró?

16. Mit mutat a tábla?

a. Vége az autóútnak?

b. Tilos kerékpározni?

c. Tilos dudálni?

Minimális pontszám: 8



Kiugrott a pótkerék a kocsibul,

Utána ment Molnár bácsi, családostul.

Stul-stul-stul, családostul.

Jaj, honnan is vegyenek

A jóemberek új kereket?

Stul-stul-stul, családostul.

Szaladt Molnár bácsi, loholt Molnár néni,

Futott Molnár Jani, a kis Molnár Panni!

Stul-stul-stul, játékostul.



És a kövér szomszéd bácsi,

Családostul, szomszédostul.

Stul-stul-stul, csapatostul.

Velük ment a sarki boltos,

A szép szavú, öreg, jó Schull.

Stul-stul-stul, családostul.

Szomszédostul, gépkocsistul.

kuncsaftostul, villámostul.

Stul-stul-stul, a jó öreg Schull.

Fülönfogta a gyereket,

Elkapta a pótkereket!

Stul-stul-stul, családostul.



17. Hol mehet át a gyalogos?

a. ?

b.?

c.?

18. Mit jelent?

a. Gyalogosnak tilos?

b. Várakozni tilos?

c. Gépkocsiknak tilos jobbra kanyarodni?



19. Mit mutat a tábla?

a. Polis - rendőrség?

b. Parkoló?

c. Átjáró?

20. Mit jelent?

a. Veszély!

b. Nem szabad tülkölni!

c. Állj!

21. Hogyan megyünk át a zebrán?

a. Átszaladunk.

b. Ha gépkocsi jön visszalépünk a járdára, aztán újra megpróbáljuk az átkelést.

c. Útközépig balra nézünk, aztán jobbra figyelve átmegyünk, mert a gépkocsik-

nak meg kell állniuk a zebra előtt, ahol a gyalogosoké az előny, de ezt a

szabályt a sietős vezetők olykor áthágják!



22. Hol várakozhat a gyalogos?

a. A vonalkázott részen?

b. Az úttest más részén?

c. A pontozott részen?

Minimális pontszám: 11



Tövörtévént evegyszever, hovogy kévét havangyava evelmevent avaz

üvüzlevetbeve, sóvóévért. Meventevek, mevendevegévéltevek avamivíg ava

fővöuvutcáváivig évértevek. Bovorzavasztovó navagy vovolt ava fovorgava-

lovom, szaváguvuldovoztavak ava gévépkovocsivik évés revetteventövő vovolt



avarrava ava bevenzivingövőzövözövön. Szuvusszavant vovolnava ava kévét

havangyava, deve sevem ividevejüvük, sevem levegövőjüvük nevem vovolt

evelevegevendövő. Livihevegtevek, pihivehegtevek mivikövözbeven tavanava-

kovodtavak.

- Kevedeves kovomávám - movondtava avaz evegyivik - ava levegjovobb

levesz, hava mevegkeverevessüvük ava zevebrávát?

- Keverevesüvük!

Avazovon vevetévék évészreve mavaguvukavat, hovogy mivindava kevetteven

ovordivítavanavak. Nevem havallovottavák evegymevást ava navagy

zavajbavan.

Ávátmeventevek avaz uvútovon. Bevemeventevek avaz üvüzlevetbeve.

Avamivikovor sovoruvukrava kövötkeveztevek, sóvot kévértevek. Ava kiviszo-

volgáválovó névénivi mevegkévérdevezteve tövőlüvük, mivinevek nevekivik

ava sovó? Avaz evegyivik havangyava nevem tuvudtava. Névézevett ava

mávásivikrava. Avaz sevem tuvudtava.



- Vevegyevetevek ivinkávább évédevessévégevet mavagavatovoknavak -

avajávánlovottava ava jovószivíüvű névénivi.

- Deve hávát mivi sóvóévért jövöttüvünk! - ovordivítovottávák ava

havangyávák évés revemevegtevek mévérgüvükbeven.

Avaztáván szévép sovorbavan, avahovogy szovoktavak ivinduvultavak

szavapovoráván havazavafevelévé.

   



23. Az országúton ahol nincs zebra

hol megyünk át a túloldalra?

a. Óvatosan az álló autóbusz előtt?

b. Az autóbusz mögött?

c. Bárhol?

24. Amikor vörös a lámpa, átmehetünk az úton, ha a rendőr erre biztat?

a. Igen.

b. Nem.

25. A rendőr melyik jelére kell megállniuk

a vele szembejövőknek?

a. ?

b. ?

c. ?



26. Mit jelez a rendőr bácsi?

a. Lassabban.

b. Gyorsabban.

c. Melege van.

27. A túloldalra szeretnél jutni. Hol részesülhetsz előnyben?

a. A zebrán?

b. Az utcasarkon?

c. Bárhol az úttesten?

28. Melyik tábla mutatja a villamos

megállót?  

a. Mindkettő?

b. Az 1. tábla?

c. A 2. tábla?

Minimális pontszám: 17



A BŰNÖS BÁRÁNY

Elöl ment a hófehér Mercedes. Utána a piros Volvo. Nyomában az ezüst Honda.

Következett a szürke Peugeot, a kék Renault, a sárga BMW, a fekete Ford, a

narancssárga Volkswagen, a seszínű Toyota, a csillagragyogású Fiat, az ócska

Lada és a vajsárga Trabant.



Loholtak egymásután a kocsik az országúton. Kíváncsiak voltak egymásra,

egyre közelebb lopózkodtak-merészkedtek egymáshoz. Nem szerette ezt a fehér

Mercedes és nagyobb sebességre kapcsolt. A többi kocsi sem volt rest, neki-

veselkedtek, egymás sarkában száguldottak az úton.

Ahogyan így robogott a gépkocsisor, egyszercsak átszaladt előtte egy icipici

fekete bárány.

Fékezett a Mercedes. Csikorogtak a kerekei, prüszkölt a motorja, megállt

remegve mint, ahogyan a táltosparipák szoktak. De ekkorra már a kicsi fekete

bárányka odatapadt a gépkocsi orrára. Nem történt más baja, mert bizonyára

bűvös bárányka volt. Abban a szempillantásban rettenetes nyikorgások, jókora

döndülések hallatszottak végig az úton.

Az történt, hogy a piros Volvo beleszaladt az előtte fékező hófehér Mercedesbe,

a piros Volvóba szaladt az ezüst Honda. A Hondába a szürke Peugeot. A

Peugeotba a kék Renault. A Renaultba a sárga BMW. A BMW-be a fekete

Ford. A Fordba a narancssárga Volkswagen. A Volkswagenbe a seszínű Toyota.

A Toyotába a csillagragyogású Fiat. A Fiatba az ócska Lada. A Ladába a

vajsárga Trabant.

Tél volt. Aznap fagyott, csúszós volt az országút. Így aztán azon már senki sem

csodálkozott, hogy a megakadt kocsisorba belefutott még egy éppen arra járó

Mitsubishi, két Porsche, három Citroen, négy Saab, öt Daihatsu, hat Mazda, hét



Isuzu, nyolc Opel és néhány más különlegesen szép kocsi. Kicsikét mind

egymásba ragadtak.

Egymásután nyíltak a kocsiajtók, kikászálódtak az úrvezetők, megrázták

maguk, aztán kiabáltak, egyik-másik ugrándozott mérgében.

Telt múlt az idő, aztán csak ott-termett egy jóságos rendőrbácsi.

- Mi történik itt?! - kérdezte szigorúan.

Aztán, mert okos ember volt, rájött arra, hogy mi történt, se szó se beszéd, ölbe

kapta a pici fekete bárányt, és sűrűn integetni kezdett a kocsiknak, hogy nekik

le is út, meg fel is út.

Rögtön kiderült, hogy a bárányka nem volt bűvös, csak egy kicsit bűnös, mert

tilos helyen akart átszaladni az úton.

A kocsisor elindult a javítóba. A bárányt beíratták az iskolába közlekedést

tanulni, hogy berbécs korában hibátlanul járjon hegyen-völgyön, utakon át.

Ezután pedig a rendőr bácsi mehetett az útjára, ki-ki pedig a maga dolgára!



29. Mit mutat a jel?

a. Gyerekeknek kötelező átjáró?

b. Tilos a gyerekeknek kíséret nélkül átmenni?

c. Gépkocsivezetőket figyelmeztető tábla: gyerekek által gyakran látogatott
hely?

30. Melyik gépkocsinak kell megállnia és

előnyt adnia a gyalogosoknak?

a. Az 1-es gépkocsinak?

b. A 2-es gépkocsinak?

c. A 3-as gépkocsinak?



31. Melyik járművel szemben van előnye az

átjárón látható gyalogosnak?

a. Motorkerékpár.

b. Gépkocsi?

c. Mindkettő?

32. Nézzétek a képet. Kié az elsőség és miért?

a. A villamosé, mert mozgásban van?

b. A gyalogosé, mert jelölt helyen közlekedik?

c. A villamosé, mert ennek mindenütt előnye van?

33. Átmehetünk az út túloldalára a hídon?

a. Igen, ha gyér a közlekedés.

b. Nem ajánlott, mert a járműveknek a hídon megállni és előzni nem szabad.

c. Igen, ha a hídon zebra van.

Minimális pontszám: 8



Egyszer két tapsifüles felült a reggeli buszra és bement a faluba. Gyönyörű,
nagy sárga busszal utaztak. Tapsi az első ajtón szállt le, Füles pedig a hátsón.
Jóbarátok voltak, de már hajnalban elhatározták, hogy ezután külön utakon
járnak. Amikor aztán elmesélik egymásnak, hol, merre jártak és mit láttak,
többet tudnak a világról, mintha együtt jártak volna.

Így történt, hogy Füles a busz hátsó ajtaján lelépve, a kocsi mögött óvatosan az
útközépig ment, ott körbenézett, hogy jön-e a farkas? Nem jött senki és semmi.
Na, akkor szép komótosan átsétált a túloldalra, ahol Fáni néni bódéjából
vásárolt két palacsintát. Az egyikbe azonmód beleharapott, de kiejtette szájából
a falatot, mert iszonyatos fékcsikorgást és farkasordítást hallott. „Nem tudsz
vigyázni! Te nagyfülű!” Odanézett. Mit lát? Tapsi békamódra elterülve fekszik
az aszfalton. Farkas Barkas pedig gyönyörű kakassal a kobakján, kerékpárja
roncsait könnyezi.



Vízi Lajos, a buszsofőr talpra segítette

Tapsit. „Jármű előtt ne szaladj át soha az

úttesten! Ha Farkas koma nem kerékpárján,

hanem teherautójával jön, bizony mondom,

ripityára zúzott volna!”

 „Nem én ütöttem el, hanem ő engem!” -

ordította képéből kikelve a farkas.

„Lakott területen úgy közlekedj, hogy sen-

kiben kárt ne tegyél!” - intette a lila Farkast

Vízi bácsi, és a busz utasai bólogattak.

Füles a palacsintát barátja kezébe nyomta,

leporolta a szerencsétlen bundáját és kézen

fogva kivezette őt a bámészkodók gyűrűjéből.

„Járjunk újra egy úton - nyöszörögte Tapsi -, hiszen nem vagyunk az erdőben...”

„De nem ám!”- kiáltotta dühösen Farkas Barkas felé Füles, és cipője orrával

idegesen böködte a földet. Tapsi tudta, hogy a tapsifüles világban mindig így

szokták a nagy futások előtt kipróbálni a nyúlcipőt.

 



34. Nézzétek a rajzot. Villamos áll a

járdasziget nélküli megállóban. Ki követ

el szabálytalanságot?

a. A gépkocsi vezetője?

b. A gyalogosok?

c. A motorkerékpár vezetője?

35. Ki közlekedik szabálytalanul?

a. A gépkocsi és a teherautó?

b. A gyalogosok?

c. Mindenki szabályosan közlekedik?



36. Ki hibázik?

a. A gyerekek, akik nem a zebrán közlekednek?

b. A traktorista, mert járművével a zebrán áll?

c. A zebrán előző gépkocsi vezetője?

37. Miért nem állt meg a gyerek által

leintett motorkerékpár?

a. Tilos megállni?

b. Nem ismerte a gyereket a vezető?

c. Haragszik a gyerekre a motorkerékpáros?

38. Mit teszel a zebrán, amikor látod, hogy meghibásodott a jelzőlámpa?

a. Visszafordulsz?

b. Vársz, amíg a gépkocsik elmennek?

c. Vigyázva folytatod utadat?

Minimális pontszám: 8



Zebra szélén Magas Lámpa,

mellette áll a kis Sára.

Megszólal a Magas Lámpa:

- Ide figyelj kicsi Sára!

Amikor a fényem piros:

Elindulni ekkor tilos!



De ha lámpám zöldet mutat:

Szabaddá tettem az utat!

Megértette kicsi Sára,

mit tanácsolt Magas Lámpa.

Integetve ment útjára:

- Szervusz, kedves Magas Lámpa!



39. Miért helytelen így utazni?

a. Összegyűrődik a ruhád?

b. Megbüntetik a busz vezetőjét?

c. Balesetveszélyes?

40. Nézd a rajzot. Milyen színű lámpajelzésnek felel

meg a rendőr kézjelzése?

a. Piros, a szemből és a háta mögül jövőknek?

b. Piros azoknak, akik jobbról és balról közlekednek?

c. A sárgának megfelelő?



41. Ki folytathatja az útját?

a. A teherautó, miután előnyt ad a gyalogosnak?

b. A személygépkocsi?

c. Mindkét jármű, mert ebben az esetben a gyalogosnak nincs előnye?

42. Mit mutat a tábla?

a. Szabad út a kerékpározóknak?

b. Tilos kerékpározni?

c. Csak a gépkocsivezetőket érdeklő tábla?

 43. Melyik tábla mutatja az utcanevet? 

a. Pál?

b. Pál u.?

c. Pál?



 44. Érdekelheti a gyalogjárót ez a

két tábla?  

a. Fontos, mert kötelező útirányt jelöl.

b. Nem fontos, mert járművezetőknek szól.

c. A járművek egyirányú forgalmáról tájékoztat, és jó, ha tudja ezt a gyalogos is.

Minimális pontszám: 10



KOCSI-BAJ, NEM KICSI BAJ!

Gépkocsit fürdet Lacika,

Tiszta akár a patika.

De az úton végighajtva,

Piszkos lett a kocsi alja.

Az alja és a teteje,

Ilyen az utak helyzete.

Írásban áll a követelés:

„Mossál meg!” Ez tiszta beszéd.

Kocsikerék, szép fényes,

Benne az ószeg, de rémes!

Gumitömlő összerottyan,



Sofőr bácsi izzad nyomban.

Úrvezetők tanakodnak,

A kocsik miért hibásodnak?

Miért nem gurulnak szépen?

- Ezer hibájuk van, kérem!

Sárba süllyedtek szegénykék,

Irhájukat jól megtépték.

Útszélére rogyasztották,

Bádogosok foltozgatják.



45. Az útkereszteződésnél álló stoplámpa sárga fénye villódzva ég. Hogyan

jutsz át a túloldali járdára?

a. Átszaladsz, amikor gyérül a forgalom.

b. Előbb balra, aztán jobbra figyelve nyugodt léptekkel átkelsz a zebrán.

c. Keresel egy másik átjárót, ahol működik a stop mindhárom lámpája.

46. Az úttesten haladsz át. Nem veszed észre a balról vagy jobbról közeledő

gépkocsit. Mit cselekszel, amikor kiáltással figyelmeztetnek a közeledő

veszélyre?

a. Villámgyorsan szaladsz a közelebbi járdáig?

b. Visszaszaladsz arra a járdára, ahonnan indultál?

c. Megfigyeled, honnan közelednek a gépkocsik, és nyugodtan, a közeledbe

jutott gépkocsivezetőt szemmel tartva, kitérsz az útjából, hogy épkézláb elérd

célod.

47. Szabad az úttesten labdázni?

a. Igen.

b. Nem.

c. Lábteniszezni igen, ha ritkán járnak arra a kocsik.



48. Mit mutat a tábla?

a. A járművezetőket figyelmezteti: fényjelző következik!

b. Gyalogosoknak szabad az út?

c. Színvakok próbatáblája?

49. Menet közben kinek szabad beszélgetnie a jármű vezetőjével?

a. A vezető hozzátartozóinak?

b. A kisgyerekeknek?

c. Senkinek?

50. Kire ügyel jobban a rendőr, aki a közúti forgalmat irányítja?

a. A járművekre?

b. A járókelőkre?

c. Mindnyájunkra?

Minimális pontszám: 10



Volt apámnak két kocsija, az egyik másé volt, a másik nem a miénk. Négyajtós,

fényes gépkocsi volt. Két ajtaján mások ültek be, a másik kettőn nem mi.

Felraktunk rá két jó nagy sátrat. Az egyik másé volt, a másik nem a miénk.

Elmentünk kirándulni. Robogtunk az út baloldalán, be a zsákutca egyik felén, ki

a másikon! Apám mutatta a közúti jelzőtáblákat. Az egyikről ezt olvasta: Jobbra

kanyarodni tilos! Máris csavarta a kormányt jobbra. Jött egy zebra. El ne üsd!

Vigyázz! - kiáltottam, de már késő volt. A zebra a földön hevert. Mentünk,

menekültünk tovább, amíg egy Megállni tilos! - táblát láttunk. Rögtön meg-

álltunk. Kiszálltunk eprészni. Apám kicsi gyermek volt, én meg nagy ember.



Szedtük a málnát, de apám autózni akart, én levegőzni. Persze, hogy megint

apámnak lett igaza. Újra robogtunk. Jött két kanyar, az egyiket bevettük, a

másikat nem. Apám sóhajtott: Autóút végét jelző táblát látok! Rögtön

rikkantottam: Megállhatunk! De azt mondta apám, veszélyes lett volna.

Gurultunk tovább. Két árkot láttunk. Az egyik a miénk volt. Figyeld meg -

oktatott apám -, a következő tábla az elsősegélyhelyet jelzi majd. Nem úgy volt.

Kikötöttünk a nagy H betűnél, Háhá! Volt a közelében egy parkolóhely. Mi a

műtőt választottuk. Aztán a szobánkban volt két ágy. Bárcsak az egyik a másé

lett volna, a másik nem az enyém. Jött két orvos, két fecskendővel. Az egyik

injekciót apám kapta, a másikat nem én, mert az ijedségtől nagy bátran rögtön

felébredtem.



51. Az átkelőhelyen jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mikor indulhat

átkelő útjára a gyalogos?

a. Amikor sárgát mutat a lámpa.

b. Amikor zöld.

c. Amikor zöldre vált.

52. Javítják a házat, állványokkal tele a járda. Mit tesz az arra járó

elővigyázatos gyalogos?

a. Vigyáz, hogy a magasból ne pottyanjon valami a fejére.

b. Az úttestre kényszerülve óvatosan halad, nehogy elgázolja egy arra haladó

gépkocsi.

c. Idejében átmegy valamelyik zebrán az utca túloldalára.

53. Kié az úttest?

a. A járműveké?

b. A labdázó gyerekeké?

c. A rend őreié?

54. Hol várakozzunk a buszra, trolira vagy villamosra?

a. A megállóhoz közeli parkban?

b. Az úttesten, közel a járdához?

c. A járdán vagy a járdaszigeten?



55. Melyik közmondást hasznosíthatod leginkább a közlekedésben?

a. Ki disznó után indul, pocsolyába jut!

b. Lassan járj, tovább érsz!

c. Hanyatt-homlok a gombóchoz, ímmel-ámmal a munkához!

Minimális pontszám: 9



A helyes válaszok után zárójelben a pontszámok.

1. szakasz

1. a (1), b (1), c (1); 2. a (2); 3. b (2); 4. b (2); 5. c (2);

Maximális pontszám:11

2. szakasz

6. a (2); 7. b (2); 8. a (2); 9. a (2); 10. d (1); 11. c (3);

Maximális pontszám: 12

3. szakasz

12. a, c (2); 13. b (2); 14. b (1); 15. b (2); 16. a (1);

Maximális pontszám: 8

4. szakasz

17. a (1), b (1), c (1); 18. c (2); 19. b (2); 20. a (2); 21. c (3); 22. c (1);

Maximális pontszám: 13

5. szakasz

23. b (3); 24. a (2); 25. a (2) b (2), c (2); 26. b (1); 27. a (2), b (2); 28. b (2);

Maximális pontszám: 18

6. szakasz

29. c (1); 30. c (2); 31. c (2); 32. b (2); 33. c (2);

Maximális pontszám: 9



7. szakasz

34. a (1), c (1); 35. c (2); 36. b (2); 37. a (1); 38. c (2);

Maximális pontszám: 9

8. szakasz

39. c (2); 40. a (3); 41. c (2); 42. b (2); 43. b (1); 44. c (2);

Maximális pontszám: 12

9. szakasz

45. b (2); 46. c (2); 47. b (2); 48. a (2); 49. c (2); 50. c (2);

Maximális pontszám: 12

10. szakasz

51. b (2); 52. b (2), c (2); 53. a (1); 54. c (2); 55. b (1).

Maximális pontszám: 10

Összesen: Maximális pontszám: 110.  Minimális pontszám: 100.



Ha pontszámaid összege elérte vagy meghaladta a százat, megérdemled a

GYALOGOS JOGOSÍTVÁNYT. Két hozzátartozód aláírásával hitelesítse,

miután fényképedet is beleragasztottad. Azok, akik nem érték el a

szükséges pontszámot, újrakezdhetik a vizsgát.




