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TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU 
 
1. W nocy lub przy złej pogodzie pieszy jest najbardziej widoczny z daleka, gdy: 

A. ma na sobie elementy odblaskowe 
B. jest jasno ubrany 
C. jest ciemno ubrany 

 
2. Osoba opiekująca się dzieckiem poniżej 7. roku życia na drodze poza strefą zamieszkania musi 

mieć ukończone: 
A. 18 lat     B. 14 lat     C. 10 lat 

 
3. Pieszy, przechodzący przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym: 

A. jest obowiązany korzystać tylko z wyznaczonych przejść dla pieszych 
B. może przejść w dowolnym miejscu, jeżeli do przejścia jest więcej niż 100 metrów 
C. może przejść w dowolnym miejscu, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności 

 
4. Które elementy nie należą do obowiązkowego wyposażenia roweru: 

A. przednia lampa ze światłem białym lub żółtym selektywnym, 
B. co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, 
C. pompka i komplet kluczy  

 
5. Przejeżdżanie lub przechodzenie obok innego uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym 

kierunku to:  
A. omijanie    B. wyprzedzanie     C. wymijanie 

 
6. Kieruj ący rowerem, korzystający z drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów i pieszych:  

A. ma pierwszeństwo przed pieszymi 
B. jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ostrzegać pieszych dzwonkiem ostrzegawczym 
C. jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym  

 
7. Włączając się do ruchu rowerzysta jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa: 

A. tylko kierującym pojazdami 
B. wszystkim uczestnikom ruchu 
C. tylko pieszym oraz pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony 

 
8. Jazda rowerem po chodniku jest:  

A. zawsze zabroniona, 
B. zawsze dopuszczalna,  
C. dozwolona wyjątkowo, gdy kierujący rowerem jednośladowym opiekuje się osobą w wieku do 

10 lat kierującą rowerem. 
 
9. Przedstawiony krzyż św. Andrzeja ustawiany jest: 

A. na skrzyżowaniach, 
B. przed przejazdem kolejowym jednotorowym, 
C. przed przejazdem kolejowym wielotorowym 
 
 
 

  

 

10. Znak ten oznacza, że  
A. droga jest zamknięta dla wszystkich uczestników ruchu 

drogowego 
B. droga jest zamknięta dla wszystkich pojazdów 
C. droga jest zamknięta dla ruchu pojazdów silnikowych 
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11. Znak przedstawiony obok: 

A. wskazuje miejsce warunkowego zatrzymania pojazdu w celu 
ustąpienia pierwszeństwa przejazdu 

B. uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną 
C. zobowiązuje do zatrzymania pojazdu 

 

  

 

12. Który znak oznacza drogę jednokierunkową: 

   

A. B. C. 
 

13. Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z prawej strony nakazuje znak 

   

A. B. C. 
 

14. Podczas wyprzedzania innego rowerzysty należy zachować odstęp: 
A. minimum 0,5 metra 
B. minimum 1 metr 
C. bezpieczny, ale przepisy nie określają minimalnej odległości 
 
 

15. W przedstawionej sytuacji rowerzysta jadący po 
wyznaczonym przejściu dla pieszych: 
A. ma pierwszeństwo przed pieszym korzystającym, 

z przejścia, 
B. postępuje zgodnie z przepisami ruchu drogowego 

pod warunkiem, że ma 15 lat i jedzie powoli, 
C. postępuje źle, powinien zejść z roweru i 

przeprowadzić go po przejściu dla pieszych. 
 

 

 

16. W sytuacji przedstawionej na rysunku obok 
A. pojazd 1 ma pierwszeństwo przed rowerzystą 
B. pojazd 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystą 
C. pojazdy 1 i 2 ustępują pierwszeństwa rowerzyście 

 
 
 
 

 

 

 

rowerzysta 
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17. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: 
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1 i nr 2 
B. ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem nr 2, 
C. ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem nr 1 

  

 
 

18. Podaj kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu 
A. A B C 
B. C B A 
C. C A B 
 

 

 
 

19. Rowerzysta na tym skrzyżowaniu: 
A. pojedzie jako ostatni 
B. ustąpi pierwszeństwa tylko pojazdowi B 
C. pojedzie jako pierwszy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

20. Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem 
A. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 1 
B. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2 
C. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1 i nr 2 
 

  

 

 

21. Bezpośrednio na ranę powinno się położyć 
A. opatrunek wyjałowiony 
B. watę 
C. chusteczkę 
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22. Aby sprawdzić, czy poszkodowany oddycha, należy 

A. sprawdzić tętno 
B.  przybliżyć policzek lub lusterko do ust ofiary i obserwować klatkę piersiową 
C. poklepać ofiarę po policzku 

 
23. Najbezpieczniejsza pozycja dla osoby nieprzytomnej, która oddycha to: 

A. pozycja boczna ustalona 
B. posadzenie poszkodowanego na krześle 
C. położenie poszkodowanego na plecach 

 
24. W przypadku ratowania osoby porażonej prądem elektrycznym pierwszą czynnością jest: 

A. przeniesienie poszkodowanego w bezpieczne miejsce 
B. usunięcie przyczyny, która spowodowała porażeniem prądem i zadbanie o własne bezpieczeństwo 
C. ubranie obuwia z gumową podeszwą 

 
25. Najskuteczniejszą i najprostszą metodą udrożnienia dróg oddechowych jest:  

A. wyciągnięcie i przytrzymanie języka 
B. przygięcie głowy do mostka 
C. usunięcie ciał obcych z jamy ustnej i odchylenie głowy do tyłu 
 

 


