
Съобразителност 

на пътя

Виктория Стаменова 7. г клас 



Съдържание

Етика

Пътни 
знаци

Група Ж пътни 
знаци

Двуколесни 
преводни средства

Конфликти

Скорост

Перцептивни 
умения по пътя

Край



Защо трябва да сме етични на 

пътя?

Култура на поведение на пътя е част от масовата култура и е неотменима
характеристика на всяка личност. Културата на поведение на пътя е
необходима на всички, тъй като те са или пешеходци, или велосипедисти,
или водачи на пътни превозни средства с животинска тяга, или водачи на
МПС. Ние сме участници в движението, понякога сме или пешеходци, или
велосипедисти. В бъдеще ще сме и водачи ма МПС. Затова трябва още сега
да изградим своята култура на поведение на пътя.



Трябва да:
● изградите знания и умения, които ще осигурят

опазването живота и здравето на вас и на
други участници в движението на пътя.

● изградите форми на поведение на пътя
● изградите ценностна система за ориентация

и мотивация за усъвършенстване на знания и
умения за безопасно движение на пътя.

Култура на пътя



При поставяне на едно място на няколко указателни пътни знака с различен
фон, както и когато в един пътен знак са указани няколко цели за една
посока в полета с различни цветове, те се подреждат според цвета от горе
надолу, както следва: зелен, син, бял цвят.

Група Ж пътни знаци



Пътен знак - Ж22 -
Километричен знак

Пътен знак - Ж14 -
Начало на пътна лента

Пътен знак - Ж10 -
Потвърждаване на 

посоката към населено 
място

Пътен знак - Ж9 - Място 
за завиване в обратна 

посока

Някои пътни знаци от група Ж



Пътен знак - Ж19 -
Препоръчителна скорост

Пътен знак - Ж11 -
Наименование на обект

Пътен знак - Ж9 - Място 
за завиване в обратна 

посока

Някои пътни знаци от група Ж

Натисни бутона за да 
тестваш

Играй



Водачите на двуколесни моторни превозни средства (МПС)
са уязвими участници в движението по пътищата и точно
заради това Законът за движението по пътищата задължава
управляващите пътни превозни средства да бъдат
внимателни и предпазливи към тях. Мотопедистите и особено
мотоциклетистите са особено застрашени от попадане в
опасна ситуация, защото превозните им средства са
изключително маневрени и бързо развиват по-висока
скорост

Моторни превозни средства на две колела



В различни ситуации хората се държат различно. Някой ще реагира спокойно, някой ще
покаже емоции. Но също така се случва, че конфликтите на пътя причиняват сериозен
нервен срив. Какво довежда човек до такова състояние. На първо място, това е друг шофьор,
който не успя да реагира правилно на някакъв пътнотранспортно произшествие и счете, че е
възможно да обиди опонента си, като прибягва до нецензурни изрази. В допълнение,
агресията от страна на шофьорите може да се изрази чрез заплахи, а някои използват
физическо насилие.

Конфликти на пътя



Едно от надценените качества на своевременните моторно превозни средства е високата
скорост, която могат да развиват. Но при определени обстоятелства високите скорости се
превръщат от достойнство в най-голям враг на човека, Достатъчно е да се предостави,
моторно превозно средство в ръцете на недисциплиниран, неквалифициран, но самонадеян
водач и да се създаде безпорядък в движението и благоприятни условия за пътнотранспортни
произшествия с най-тежки последици.

Скорост. Пътнотранспортни произшествия



Перцептивните умения са зрителни, слухови възприятия и
ориентиране в пространството. Може да разкаже или покаже
балансиране и управляване на едно двуколесно превозно
средство. Може да определя отстоянията на пътните превозни
средства спрямо себе си - на око, без уред. Разбира и определя
разстоянията на пътните превозни средства по силата на звука
спрямо себе си. Може да се ориентира според местоположението
си

Перцептивни умения за безопасно 

поведение на пътя
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