
 

Mládež proti kriminalite - vedomostný kvíz 

 

Chcete získať zaujímavé ceny? 

Stačí ak správne vyriešite všetky otázky a doručíte osobne, poštou, alebo 

e:mailom na adresu Mestská polícia Čadca, Sl. Dobrovoľníkov 985, 022 01 

Čadca., mail: mspcadca@gmail.com 

Súťaž sa vyhodnocuje každé 3 mesiace. 

Meno a priezvisko:……………………… 

Bydlisko:………………………………….. 

ZŠ a trieda:……………………………….. 

1. Kedy volať políciu? 

a./ keď niekto chodí dlhšiu dobu podozrivo po parkovisku okolo odparkovaných 

áut 

b./ keď ma otec zbil, pretože som niečo vyparatil 
c./ niekedy si treba preveriť aj políciu, či náhodou nespí 

2. Čo urobíš, keď budeš vidieť horieť kontajner na smeti? 

a./ zavriem uzatvárací príklop, aby som zadusil plameň 

b./ vysypem tam aj ďalšie smeti, aby sa hneď všetok odpad zlikvidoval a privolám 

dospelého 

c./ ihneď zavolám požiarnikom 

3. Čo urobíš, keď Ťa neznáma osoba ponúkne sladkosťami a pozve Ťa do 

auta? 

a./ poďakujem, odmietnem a rýchlo sa vzdialim 

b./ sadnem si do auta a budem rád, že sa zadarmo odveziem s cukríkmi v ústach 

c./ do auta si v žiadnom prípade nesadnem, ale cukríky si môžem zobrať, tie mi 

nemôžu ublížiť 

4. Ako je najbezpečnejšie chodiť po ulici alebo zo školy? 

a./ s kamarátmi, alebo so spolužiakmi cez slabo osvetlené miesta, ktoré poznám, 

aby ma zlodej nevidel 

b./ s kamarátmi alebo so spolužiakmi cez miesta, ktoré poznáme 

c./ skratkou cez neosvetlený park alebo hustý porast, aby som sa skryl pred 

prípadným zlodejom 



5. Si doma sám, niekto zvoní pri dverách a na Tvoju otázku "Kto je?" 

dostaneš odpoveď: "Plynári, otvorte, vymieňame plynomery". Ako sa 

zachováš ? 

a./ pozriem sa cez kukátko a keď tie osoby majú montérky, pustím ich, ale ihneď 

zavolám rodičom 

b./ neotvorím, poviem im, že som doma sám a ihneď volám rodičov, prípadne na 

políciu 

c./ poviem im aby prišli neskôr, pretože otec je vo vani a ihneď zavolám rodičom 

6. Ak ti začnú títo ľudia búchať na dvere a dobíjať sa k vám? 

a./ ihneď volám políciu, rodičov a z okna alebo z balkóna privolám niekoho na 

pomoc 

b./ rýchlo sa v byte skryjem tak, aby ma nenašli a budem ticho 

c./ zoberiem si najdlhší ostrý kuchynský nôž alebo hokejku a pripravím sa na 

obranu 

7. Na ulici uvidíš voľne pobehujúceho psa, ktorý ide rovno k Tebe. Ako sa 

zachováš? 

a./ dám mu najavo, že ho nechcem udrieť, aby vycítil, že som kamarát a pohladím 

ho 

b./ ostanem stáť, zavriem ruky v päsť a počkám čo urobí on 

c./ otočím sa a rýchlo začnem utekať do bezpečia, aby ma neuhrýzol 

8. Ak tento pes začne na Teba hrozivo štekať, vrčať a nebezpečne dorážať, 

ako sa zachováš? 

a./ začnem štekať tiež, ale ešte hrubším hlasom, aby pochopil, že sa ho nebojím a 

rukou sa snažím mu podtrhnúť predné nohy, aby spadol na zem 

b./ otočím sa mu chrbtom, aby som mu ukázal, ako ním pohŕdam, ale pritom ho 

budem mať stále na očiach a sledovať ho 

c./ s hlasným výkrikom ho silno kopnem, alebo udriem predmetom ktorý mám 

práve poruke do nosa a ustúpim do bezpečia 

9. Bicykluješ sa s priateľmi: 

a./ pôjdeme na bicykloch vedľa seba, aby sme sa cítili bezpečne a videli na seba 

b./ pôjdeme na bicykloch za sebou, pričom ten prvý nebude vidieť na druhého 

c./ budeme sa bicyklovať radšej na chodníku, kde sa pohybujú ľudia 

10. Ako sa správaš v prírode - v lese? 

a./ vybehám sa a vykričím, pretože pohyb je zdravý a na sídlisku by som rušil 

starších ľudí 

b./ z láskou natrhám veľkú kyticu najkrajších kvetov pre moju dobrú mamu 

c./ ticho 

11. Stratil si kľúče od bytu: 

a./ okamžite to poviem rodičom 

b./ za ušetrené peniaze dám sám vyrobiť nové kľúče, aby som rodičov zbytočne 

nezaťažoval 

c/ budem sa počas týždňa snažiť stratené kľúče nájsť z dôvodu, aby ich nenašiel 

zlodej a keď ich nenájdem, všetko čestne oznámim rodičom, aby mohli vymeniť 

nový zámok vo dverách 

12. Prepadne a drží Ťa nebezpečný páchateľ. Aká bude Tvoja reakcia?  

a./ oklamem ho tým, že budem hrať omdletého, alebo mŕtveho 

b./ silno ho kopnem, podtrhnem mu nohy, vykrútim ruku a vytrhnem mu nôž a 

potom ujdem do bezpečia 

c./ budem s ním spolupracovať, čakať na pomoc dospelých, prinajhoršom vyčkám 
na najvhodnejší okamih na bezpečný útek 

Správnu odpoveď zakrúžkuj, alebo zvýrazni. 

 


