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1. Chodnik to część składowa: 
A. jezdni     B. drogi    C. pasa ruchu  

 

2. Pieszym jest: 
A. osoba w wieku do 10 lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej, 

B. osoba wykonująca roboty na drodze,  

C. osoba, która prowadzi kolumnę pieszych 

 

3. W czasie mgły ruch kolumn pieszych jest: 
A. zabroniony tylko kolumnom pieszych do lat 10, 

B. dozwolony dla wszystkich kolumn z zachowaniem szczególnej ostrożności, 

C. dozwolony tylko kolumnom wojskowym i policyjnym. 

 

4. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać: 
A. 50 metrów     B. 100 metrów     C. 200 metrów 

 

5. Przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym 
kierunku to: 
A. omijanie    B. wymijanie     C. wyprzedzanie  

 

6. Światła odblaskowe z boku roweru (np. na kołach) są wyposażeniem: 
A. dodatkowym    B. obowiązkowym    C. niepotrzebnym 

 

7. Widząc ten znak kierujący rowerem 
A. nie może korzystać z drogi oznaczonej tym znakiem, 

B. ma obowiązek poruszać się poboczem drogi, 

C. może jechać jezdnią, ale najbliżej jej krawędzi. 

 

 

 

8. Przedstawiony znak oznacza dwa niebezpieczne zakręty,  
z których pierwszy jest w prawo. W którą stronę jest drugi 
zakręt?  
A. w lewo 

B. w prawo 

C. znak tego nie określa 

 

 

 

 

9. Wskaż znak, który dotyczy skrzyżowania dróg 
 

A.  B.  C.  
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10. Który z wymienionych znaków nie dotyczy kieruj ącego rowerem: 

A.  B.  C.  
 
11. Znak poziomy przedstawiony obok:  

A. wskazuje miejsce warunkowego zatrzymania, 

B. wyznacza miejsce parkingowe,  

C. wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu.  

 

 
 

12. Kieruj ący ruchem policjant zwrócony przodem lub tyłem do nadjeżdżającego 
rowerzysty oznacza: 

A. zakaz wjazdu na skrzyżowanie, 

B. zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie, 

C. uwaga, za chwilę nastąpi zmiana sygnału. 

 
13. Zmieniając pas ruchu, kierujący rowerem: 

A. nie musi sygnalizować wykonania tego manewru, 

B. powinien odpowiednio wcześnie manewr ten zasygnalizować, 

C. może manewr ten sygnalizować tylko w trakcie dokonywania zmiany. 

 
14. Skręcając w lewo na jezdni dwukierunkowej rowerzysta musi zbliżyć się do: 

A. lewej krawędzi jezdni, 

B. środka jezdni, 

C. prawej krawędzi jezdni. 

 
15. Zatrzymanie pojazdu jest zabronione   

A. na ulicy jednokierunkowej, 

B. w obszarze zabudowanym na wszystkich drogach z pierwszeństwem przejazdu, 

C. na moście, wiadukcie, tunelu. 

 
16.  W przedstawionej sytuacji, rowerzysta rozmawiający 

podczas jazdy przez telefon komórkowy: 
A. nie łamie przepisów ruchu drogowego, gdyż trzyma jedną 

rękę na kierownicy, 

B. nie łamie przepisów ruchu drogowego, gdyż zakaz 
korzystania z telefonu komórkowego dotyczy kierującego 
pojazdami silnikowymi, 

C. łamie przepisy ruchu drogowego. 
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17. Podaj kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu: 
A. ABC 

B. BCA 

C. BAC  

 
18. W przedstawionej obok sytuacji   

A.  rowerzysta ustępuje pierwszeństwa pojazdowi B, 

B. rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem B,  

C. rowerzysta przejedzie jako ostatni. 

  

 
19. Na skrzyżowaniu przedstawionym na rysunku obok:  

A. pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony, 

B. pierwszeństwo ma samochód osobowy, 

C. pierwszeństwo ma rowerzysta. 

 

  

 
20. W przedstawionej sytuacji rowerzysta przejeżdża jako: 

A. pierwszy, 

B. drugi, 

C. trzeci.  

 
 
 

21. Pierwszą czynnością, poprzedzającą udzielanie pomocy ofiarom wypadku, powinno 
być: 

A. wezwanie policji, 

B. zadbanie o bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku, 

C. wezwanie pogotowia ratunkowego. 
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22. Przy krwawieniu z nosa należy: 
A. położyć poszkodowanego z uniesionymi kończynami, 

B. posadzić poszkodowanego z głową odchyloną do tyłu, 

C. posadzić poszkodowanego z głową pochyloną do przodu. 
 

23. W przypadku złamania ręki należy:  
A. wyprostować złamaną kończynę i unieruchomić, 

B. nastawić złamaną kończynę  i unieruchomić, 

C. unieruchomić złamaną kończynę (miejsce złamania i dwa najbliższe stawy). 
 

24. Przy tamowaniu krwotoku stosuje się:  
A. opatrunek uciskowy na ranę, 

B. ucisk poniżej miejsca krwawienia, 
C. plaster z opatrunkiem. 

 

25. Jako opatrunku nie można używać: 
A. waty lub ligniny, 
B. bandaża, 

C. zwiniętej chusty trójkątnej. 
 


