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OPPGAVE 1: Faktainnhenting

Finn de rette svarene på spørreundersøkelsen nedenfor ved å bruke www.tryggtrafikk.no
eller andre nettsteder. Kryss av riktig svar i skjemaet.

›

OPPGAVE 2: Spørreundersøkelse

Gjennomfør spørreundersøkelsen muntlig på minst 2 voksne. Kryss av i skjemaet hva de
voksne svarer. Fortell gjerne den du spør hva de rette svarene er etter at personen har
svart på spørsmålene.
01/ Hvor mange prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket?
A) 20 %

B) 40%

C) 100%

02/ Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med… ?
A) Ca. 45%

B) Ca. 65%

C) Ca. 85%

03/ En bilist som kjører med nærlys i 50 km/t har 2 sekunder på å oppdage
en fotgjenger uten refleks. Hvor mange sekunder har en bilist på å oppdage en
fotgjenger med refleks?
A) 5 sekunder

B) 10 sekunder

C) 15 sekunder

04/ Hvor bør refleksen helst henges eller festes?
A) Spiller ingen rolle så
B) I hoftehøyde
lenge man bruker refleks

C) I knehøyde

05/ Bruker du refleks når du er ute i mørket?
A) Alltid

B) Av og til

C) Aldri

06/ Hva gjør du for at andre skal bruke refleks?
A) Jeg bruker alltid refleks selv, men legger meg ikke opp i hva andre gjør
B) Jeg bruker alltid refleks selv, i tillegg ber jeg andre bruke refleks
C) Jeg gjør ikke noe spesielt
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OPPGAVE 3: Praktisk oppgave

Gå gjennom skuffer og skap hjemme og finn reflekser. Spør deretter om du kan få henge
en eller flere reflekser på den voksnes jakke, veske eller sekk. Få personen til å underskrive på at han/hun har mottatt refleks.
Skjemaet leveres til slutt til læreren din.
Jeg har fått festet refleks på jakken, vesken og/eller sekken min signatur:
Jeg har fått festet refleks på jakken, vesken og/eller sekken min signatur:
REFLEKS / www.tryggtrafikk.no
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