Individuell lekse

Spørreundersøkelse til voksne
›

Navn:

KUNNE DET
VÆRT DEG?
S. 1 AV 2

OPPGAVE

Finn de rette svarene på faktaspørsmålene ved å bruke www.tryggtrafikk.no. Deretter
gjennomfører du spørreundersøkelsen muntlig på minst 2 voksne. Kryss av i skjemaet
riktig svar og hva de voksne svarer. Fortell gjerne den du spør hva de rette svarene er
etter at personen har svart på spørsmålene. Skjemaet leveres til slutt læreren din.

› FART
01/ Hvor mange prosent av dødsulykkene i Norge tror du skyldes for høy fart
etter forholdene?
A) Ca. 50%

B) Ca. 25%

C) Ca. 10%

02/ Hvis alle hadde holdt fartsgrensen, hvor mange menneskeliv regner
man med ville blitt spart?
A) Ca. 10

B) Ca. 50

C) Ca. 100 (Norge 2010-tall)

03/ Ved en frontkollisjon i en nyere bil går trolig forskjellen mellom liv og død ved…. ?
A) 70 km/t

B) 80 km/t

C) 90 km/t

04/ Hva gjør du for at andre ikke skal kjøre for fort?
A) Jeg kjører ikke for fort selv, men legger meg ikke opp i hva andre gjør.
B) Jeg kjører ikke for fort selv, i tillegg sier jeg ifra hvis andre kjører for fort.
C) Jeg gjør ikke noe spesielt.

› BELTE
05/ Bruker du bilbelte, også i baksetet på en taxi?
A) Alltid

B) Av og til

C) Aldri

06/ Hvordan skal bilbelte sitte?
A) Det spiller ingen rolle så lenge det er på.
B) Det skal være over skulder og hofte.
C) Det skal være stramt, ikke vridd og over skulder og hofte.
07/ Hvem er ansvarlig for at passasjerer over 15 år bruker bilbelte?
A) Passasjeren selv

B) Sjåføren

C) Politiet

08/ Sjekker du at dine baksetepassasjerer tar på seg bilbelte før du kjører?
A) Alltid

B) Av og til
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C) Aldri
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› HJELM
09/ Hva beskytter sykkelhjelmen deg primært mot?
A) Nakkeskader

B) Hodeskader

C) Ansiktsskader

10/ Hvordan skal sykkelhjelmen sitte på hodet?
A) Langt frem i pannen

B) Midt på hodet

C) Langt bak på hodet

11/ Hvor mange prosent av alle som sykler i Norge bruker sykkelhjelm?
A) Ca. 25%

B) Ca. 50%

C) Ca. 75%

12/ Hva gjør du for at andre skal bruke hjelm?
A) Jeg bruker alltid hjelm selv, men legger meg ikke opp i hva andre gjør.
B) Jeg bruker alltid hjelm selv, i tillegg ber jeg andre bruke hjelm.
C) Jeg gjør ikke noe spesielt.

› REFLEKS
13/ Bruker du refleks når du er ute i mørket?
A) Alltid

B) Av og til

C) Aldri

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

B) Ca. 65%

C) Ca. 85%

15/ Hvor bør refleksen helst henge eller festes?
A) Spiller ingen rolle så
B) Ved hofter
lenge man bruker refleks

C) I knehøyde

16/ 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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