
Połącz sposób nieprawidłowego parkowania ze skutkiem, jaki
powoduje, by dowiedzieć się, co zrobiłeś źle.
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Uwaga! Jeden sposób może mieć wiele skutków.

ZAPARKOWAŁEM ... MOŻLIWY SKUTEK?
A. za blisko przystanku

B. na przystanku

C. za blisko przejścia dla pieszych

D. na przejściu dla pieszych

E. na chodniku (zostawiając < 1,5 m pieszym)

F. na trawniku

G. zbyt blisko skrzyżowania

H. na drodze dla rowerów

I. w miejscu objętym zakazem

J. w niedozwolonym miejscu

K. inaczej niż wskazywały znaki

L. na "kopercie" 

3 zadania, które sprawią, że będziesz dobrze parkował

1. ograniczam widoczność
2. narażam pieszych na niebezpieczeństwo
3. niszczę chodnik
4. zabieram przestrzeń pieszym
5. utrudniam poruszanie się osobom starszym, z
niepełnosprawnością i rodzicom z wózkiem
6. niszczę zieleń
7. blokuję ruch
8. zmniejszam dostępność przystanków MPK
9. zabieram miejsce osobom uprzywilejowanym
10. narażam miasto na dodatkowe koszty
11. narażam na niebezpieczeństwo rowerzystów
12. narażam siebie na koszty
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Wśród nieprawidłowych wymówek
znajduje się jedna prawidłowa reakcja.

Znajdź ją.

Zadanie 2.

A. Ja tylko na chwilę.
B. A co komu to przeszkadza?
C. Przecież wszyscy tu parkują!
D. Po co mam płacić, jak tu jest za darmo?
E. Tędy i tak nikt nie chodzi.
F. Na co komu ten trawnik?
G. Stanie ci się coś jak pójdziesz naokoło?
H. Śpieszyło mi się!
I. Tylko tu było miejsce.
J. Przecież możesz przejść bokiem, zmieścisz się.
K. Ale ja tu pracuję, to gdzie mam parkować?
L. Chodnik i tak jest już zniszczony.
M. Przecież nie ma zakazu.
N. No bez przesady!
O. Będę parkować tylko w miejscach do tego
przeznaczonych.

Zadanie 3.
Spośród wymienionych parkingów wybierz z

listy ten, który jest dla Ciebie najdogodniejszy.
Zaparkuj na nim samochód.

1. Szewska Centrum - 350 miejsc

2. ul. Rzeźnicza - 300 miejsc

3. Renoma - 650 miejsc

4. pl. Nowy Targ - 340 miejsc

5. ul. św. Antoniego (Helios) - 140 miejsc

6. Galeria Dominikańska - 900 miejsc

7. Narodowe Forum Muzyki - 660 miejsc

8. Arkady Wrocławskie - 1100 miejsc

9. Pasaż Grunwaldzki - 1400 miejsc

10. Dworzec PKP - 220 miejsc

its.wroc.pl/parkingi
facebook.com/PieszyWroclaw
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