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Ukryty znak
Pokoloruj niebieskà kredkà pola oznaczone krzy˝ykami. Litery do kratek pod rysunkiem

znajdziesz w rozwiàzaniu szeÊciowyrazowego rebusa na nast´pnej stronie.
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Rebus szeÊciowyrazowy
Rozwià˝ rebus. SzeÊciowyrazowe has∏o wpisz w odpowiednie kratki pod rysunkiem 

na poprzedniej stronie. 
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Na parkingu
Spróbuj odgadnàç bez pomocy linii, do kogo nale˝à pojazdy na parkingu.
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Kto mo˝e
tutaj zaparkowaç?

Przeskakujàc zawsze t´ samà liczb´ liter w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara, dowiesz si´, kto mi´dzy innymi mo˝e zaparkowaç w miejscu widocznym 

na rysunku. Rozwiàzanie sk∏ada si´ ze wszystkich liter umieszczonych wokó∏ znaku. 

Poczàtek wskazuje strza∏ka. Has∏o wpisz w odpowiednie kratki pod rysunkiem.
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Wa˝ny dokument
Rozwià˝ rebus dwuwyrazowy, a dowiesz si´, jaki dokument jest potrzebny, by zaparkowaç

samochód na miejscu zastrze˝onym dla pojazdu osoby niepe∏nosprawnej. 

Nast´pnie przyjrzyj si´ rysunkowi i zaznacz miejsce, gdzie ten dokument 

jest prawid∏owo umieszczony.
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Karty parkingowe
Wyszukaj na tej stronie dwie pary takich samych kart parkingowych.
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Po∏àcz pary
Po∏àcz dokument z odpowiednim rysunkiem.
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Dobry kierowca
Wska˝ obrazki, na których kierowca prawid∏owo zaparkowa∏ samochód.
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Ró˝nice
Znajdê dziesi´ç szczegó∏ów, którymi ró˝nià si´ te dwa rysunki.
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Magiczne wyrazy
Wpisz w odpowiednie rz´dy diagramu nazwy narysowanych przedmiotów. 

Litery w oznaczonych kratkach czytane kolejno, utworzà trzy brakujàce cz´Êci zagadki 

na dole tej strony. Czy znasz na nià odpowiedê?

Jest to miejsce na parkingu                                            lub 

od pozosta∏ych i znajduje si´                                          wejÊcia do jakiegoÊ budynku, 

np. szko∏y czy sklepu.

10



Powi´ksz znak
Powi´ksz znak, a nast´pnie pokoloruj go niebieskà kredkà.
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Prawid∏owe
parkowanie

Pokoloruj obrazek. U˝yj w∏aÊciwego koloru dla znaku i karty parkingowej.

12



Mandat
Przyjrzyj si´ historyjce. Czy wiesz, za co kierowca zosta∏ ukarany mandatem?
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Plakat
Zaprojektuj plakat przypominajàcy o tym, by nie zajmowaç, nawet na chwil´, miejsca

parkingowego zastrze˝onego dla pojazdu osoby niepe∏nosprawnej.
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Charakterystyczne

kszta∏ty
Przyjrzyj si´ obrazkom pod rysunkiem, a nast´pnie wpisz numer ka˝dego z nich 

w odpowiednie miejsce na rysunku.
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Rozwiàzania
str. 2 miejsce zastrze˝one dla pojazdu osoby niepe∏nosprawnej
str. 4 osoby, które majà problemy z poruszaniem si´; 

o tym, kto jeszcze mo˝e parkowaç na „kopertach”, przeczytaj na tej stronie w ramce zatytu∏owanej „Pami´taj!”
str. 5 karta parkingowa, nale˝y jà umieszczaç w widocznym miejscu za przednià szybà samochodu
str. 6 pary takich samych kart parkingowych to 1 i 4 oraz 6 i 7
str. 7 pary stanowià rysunki 1 i 6, 3 i 8, 5 i 2, 7 i 4
str. 8 obrazki 2 i 6
str. 9 ró˝nice oznaczono na rysunku strza∏kà:

str. 10 s∏owa w diagramie: szersze, d∏u˝sze, blisko
rozwiàzanie zagadki: miejsce parkingowe dla pojazdu osoby niepe∏nosprawnej

str. 13 kierowca zosta∏ ukarany mandatem za to, ˝e zaparkowa∏ w miejscu zastrze˝onym dla pojazdu osoby niepe∏nosprawnej;
mogà tu parkowaç tylko posiadacze karty parkingowej. Przyk∏ad prawid∏owego parkowania znajdziesz 
na poprzedniej stronie.

str. 15

str. 20 (ok∏adka) Pami´taj i przypominaj innym!
Tylko samochód z umieszczonà w widocznym miejscu za przednià szybà kartà parkingowà – wydanà dla osoby niepe∏nosprawnej
lub placówki zajmujàcej si´ opiekà, rehabilitacjà lub edukacjà osób niepe∏nosprawnych – mo˝e staç na miejscu zastrze˝onym 
dla pojazdu osoby niepe∏nosprawnej
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P a m i ´ t a j !  
Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniajàcy do parkowania na „kopertach”. 

Mogà jà uzyskaç osoby posiadajàce wa˝ne orzeczenie o:

• znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, 

• umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, 

• lekkim stopniu niepe∏nosprawnoÊci i spe∏niajàce dodatkowe wymagania 

okreÊlone  w Ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Kart´ parkingowà mo˝e uzyskaç tak˝e placówka zajmujàca si´ opiekà, rehabilitacjà lub edukacjà osób niepe∏nosprawnych.

Ka˝dy, kto parkuje samochód na miejscach oznaczonych kopertà lub znakiem „miejsce dla pojazdu osoby niepe∏nosprawnej”, 

a nie posiada karty parkingowej, musi liczyç si´ z karà grzywny. 

Wi´cej informacji: www.niepelnosprawni.pl

JesteÊ Êwiadkiem bezprawnego parkowania samochodu – zg∏oÊ to!

Dzwoƒ pod numer 997 lub do lokalnej stra˝y miejskiej.



JJuulliiaa  KKuuddeellaa, kl. II, SP 
w Ryczówku, Klucze

KKaammiillaa  SSeerrwwaaƒƒsskkaa, kl. III c,
SP nr 10 w Koszalinie.

WYRÓ˚NIENIA:
DDoommiinniikkaa  DDuuddaa, 

kl. III g, SP nr 3 
im. Marii Konopnickiej 

w Tarnowie

OOlliiwwiiaa  SSkk∏∏aaddoowwsskkaa, kl. II b, 
SP nr 17 w Koszalinie

MMiicchhaa∏∏  BBrryycczzeekk, kl. III, 
SP nr 4 im. Kornela Makuszyƒskiego w KraÊniku

Ponad 650 uczniów klas I–III szkó∏ podstawowych z ca∏ej Polski wzi´∏o udzia∏ w konkursie
plastycznym, który zosta∏ zorganizowany przez Integracj´ w ramach ogólnopolskiej Kampanii

Parkingowej pod has∏em „Czy naprawd´ chcia∏byÊ byç na naszym miejscu?”. 
Dzieci w formie rysunków przygotowa∏y or´dzia do swoich rodziców, aby nie parkowali 

na miejscach zastrze˝onych dla pojazdów osób niepe∏nosprawnych.

NAGRODA G¸ÓWNA:
AAnnggeelliikkaa  CChhoocchhooll, 
kl. II a, PSP nr 28 
im. Jana Paw∏a II 
w Wa∏brzychu

KONKURS „MAMO, TATO 
NIE PARKUJ NA TYM MIEJSCU!”

NAGRODY SPECJALNE:
AArrkkaaddiiuusszz  MMiikkssaa, 

kl. III b, SP nr 4 
im. p∏k. W∏. Komarowa 

w Koszalinie



PAMI¢TAJ I PRZYPOMINAJ INNYM!

Tylko

z umieszczonà w widocznym miejscu za przednià szybà

lub

mo˝e staç na
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