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Όταν περπατάς στο πεζοδρόμιο σε ποια πλευρά κινείσαι συνήθως;                                                                   

Στην έξω πλευρά του πεζοδρομίου   

Στη μέση του πεζοδρομίου 

Στη μέσα πλευρά του πεζοδρομίου 

Σε όποια πλευρά με βολεύει  

 

Περπατάς, συχνά, σε δρόμο χωρίς πεζοδρόμιο; 

Ναι, πολύ συχνά                                                                                             

Ναι, συχνά                                                                                             

Ναι, αλλά σπάνια 

Όχι, ποτέ  

Όταν περπατάς σε δρόμο χωρίς πεζοδρόμιο, σε ποια πλευρά του δρόμου 

περπατάς συνήθως; 

Στη δεξιά, για να πηγαίνω όπως και τα αυτοκίνητα  

Σε όποια πλευρά με βολεύει καλύτερα 

Στην αριστερή, για να βλέπω τα αυτοκίνητα που έρχονται προς εμένα 

 

Αν είστε ομάδα και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, πώς πρέπει να περπατάτε 

στο δρόμο;  

Πρέπει να περπατάμε όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλο                          

Πρέπει να περπατάμε ο ένας πίσω από τον άλλο   

       

Τι σημαίνει όταν ανάβει το πράσινο φανάρι (Γρηγόρης); 

Μπορώ να περάσω απέναντι, χωρίς να ελέγξω το δρόμο                    

Μπορώ να περάσω απέναντι, αλλά πρέπει να ελέγξω το δρόμο πρώτα 

Μπορώ να περάσω απέναντι, αλλά πρέπει να τρέξω για να προλάβω 

 

Από ποια πόρτα μπαίνεις ή βγαίνεις από το αυτοκίνητο;                             

Από την πόρτα που είναι στην πλευρά του δρόμου 

Από την πόρτα που είναι στην πλευρά του πεζοδρομίου                                                                         

Από όποια πόρτα με βολεύει καλύτερα 

 

Πού κάθεσαι συνήθως στο αυτοκίνητο;  

 Στο μπροστινό κάθισμα 

Στο πίσω κάθισμα                                                                                           

Άλλες φορές πίσω και άλλες μπροστά 



Όταν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, φοράς ζώνη ασφαλείας;                                                                                  

Ποτέ 

Λίγες φορές                                                                                                         

Τις περισσότερες φορές 

Πάντα 

Όταν είσαστε στο αυτοκίνητο, ο/η οδηγός φορά ζώνη ασφαλείας;                   

Ποτέ                                                                                                                                                            

Λίγες φορές                                                                                                                                                                  

Τις περισσότερες φορές                                                                                                                                    

Πάντα 

 

Οδηγείς ποδήλατο; 

Ναι 

Όχι 

 

Όταν οδηγείς ποδήλατο φοράς κράνος;                                                                    

Ποτέ 

Λίγες φορές  

Τις περισσότερες φορές  

Πάντα 

 

Πρέπει ο ποδηλάτης να ακολουθεί κάποια σήματα;  

Όχι, δεν χρειάζεται να ακολουθεί κανένα σήμα 

 Ναι, τα σήματα που ισχύουν και για τα αυτοκίνητα 

 Ναι, τα σήματα που ισχύουν και για τους πεζούς 

 

Εάν δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος, πού πρέπει να οδηγεί ο ποδηλάτης; 

Επάνω στο πεζοδρόμιο 

Στη δεξιά πλευρά του δρόμου                                                                         

Στην αριστερή πλευρά του δρόμου                                                                                                                                                                  

Στο κέντρο του δρόμου 

 

 

Τι πρέπει να κάνει ο ποδηλάτης αν οδηγεί τη νύχτα; 

Να φοράει ανοιχτόχρωμα ρούχα                                                                             

Να φοράει σκουρόχρωμα ρούχα 

Να ανάβει τα φώτα του ποδηλάτου                                

Να φοράει ρούχα με ανακλαστικά 



Τι χρώμα και τι σχήμα έχουν τα σήματα που δείχνουν ότι είναι 

υποχρεωτικό να κάνεις αυτό που λένε; 

Κόκκινα και τριγωνικά                                                                               

Κόκκινα και στρογγυλά                                                                                                                                                                                                                  

Μπλε και τριγωνικά                                                                                              

Μπλε και στρογγυλά                                                                                             

Δεν ξέρω 

 

Τι χρώμα και τι σχήμα έχουν τα σήματα που δείχνουν ότι απαγορεύεται 

να κάνεις αυτό που λένε; 

Κόκκινα και τριγωνικά                                                                               

Κόκκινα και στρογγυλά                                                                                                                                                                                                                     

Μπλε και τριγωνικά                                                                                           

Μπλε και στρογγυλά                                                                                                  

Δεν ξέρω 

 

Τι χρώμα και τι σχήμα έχουν τα σήματα που δείχνουν ότι πρέπει να 

προσέχεις γιατί κινδυνεύεις από αυτό που δείχνει το σήμα; 

Κόκκινα και τριγωνικά                                                                                        

Κόκκινα και στρογγυλά                                                                                                                                                                                                                      

Μπλε και τριγωνικά                                                                                                   

Μπλε και στρογγυλά                                                                                                  

Δεν ξέρω 

 

 

 

 


