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1. Pie szy znaj du ją cy się w stre fie za miesz ka nia:

a) mo�że�ko�rzy�stać�z ca�łej�sze�ro�ko�ści�dro�gi�i ma�pierw�szeń�stwo�przed po�jaz�da�mi,

b) nie�mo�że�się�po�ru�szać�po jezd�ni,

c) mo�że�ko�rzy�stać�z ca�łej�sze�ro�ko�ści�dro�gi,�ale�ustę�pu�je�pierw�szeń�stwa�po�jaz�dom.

2. Dwóch ro we rzy stów:

a) mo�że�je�chać�obok�sie�bie�po jezd�ni,�jeśli�nie�utrudnia�to�poruszania�się�pozostałym�uczestnikom�ruchu,

b) mo�że�je�chać�obok�sie�bie�po chod�ni�ku,

c) nie�mo�że�je�chać�obok�sie�bie.

3. Po stój ro we ru na chod ni ku jest:

a) za�bro�nio�ny,

b) do�zwo�lo�ny,�je�śli�dla�pie�szych�po�zo�sta�je 1,5 m�chod�ni�ka,

c) do�zwo�lo�ny�bez�ogra�ni�czeń.

4. Skrzy żo wa nie to prze cię cie się:

a) na jed�nym�po�zio�mie�dróg�ma�ją�cych�jezd�nie,

b) dróg�o róż�nych�po�zio�mach,

c) dro�gi�grun�to�wej�z dro�gą�utwar�dzo�ną.

5. Dziec ko do lat 7 mo że ko rzy stać z dro gi:

a) sa�mo�dziel�nie,

b) pod opie�ką�oso�by,�któ�ra�ukoń�czy�ła 10�lat,

c) pod opie�ką�oso�by,�któ�ra�ukoń�czy�ła 18�lat.

6. Ro wer mu si być wy po sa żo ny w:

a) świa�tło�bar�wy�czer�wo�nej,�mo�że�być�mi�ga�ją�ce,�umiesz�czo�ne�z ty�lu,

b) kom�plet�na�rzę�dzi,

c) ba�gaż�nik.

7. Czy kierujący rowerem mo że je chać dro gą ozna czo ną tym zna kiem?

a) mo�że,�je�że�li�po�sia�da�kar�tę�ro�we�ro�wą,

b) nie�mo�że,

c) mo�że,�je�że�li�po�sia�da�pra�wo�jaz�dy.

To jest test jed no krot ne go wy bo ru. Za wie ra 20 py tań.
Od po wie dzi na le ży umie ścić na kar cie od po wie dzi, sta -
wia jąc znak X w od po wied nim po lu. Aby test moż na by -
ło uznać za za li czo ny, na le ży po praw nie od po wie dzieć
na 16 py tań. Po dwój ne skre śle nia przy jed nym py ta niu
bę dą trak to wa ne ja ko błąd. Czas roz wią zy wa nia te stu
wy no si 35 mi nut.

Ży czy my po wo dze nia. 
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8. Przed sta wio ny znak ozna cza:

a) za�kaz�ru�chu�ro�we�rów,

b) wjazd�na par�king�dla�ro�we�rów,

c) miej�sce�prze�zna�czo�ne�dla�prze�jaz�du�ro�we�rzy�stów�przez�dro�gę.

9. Przed sta wio ny znak ostrze gaw czy ozna cza:

a) skrzy�żo�wa�nie�z dro�gą�grun�to�wą�z le�wej�stro�ny,

b) skrzy�żo�wa�nie�z dro�gą�jed�no�kie�run�ko�wą�pod�po�rząd�ko�wa�ną�z le�wej�stro�ny.

c) dro�gę�bie�gną�cą�uko�śnie�z le�wej�stro�ny.

10. Przed sta wio ny znak ozna cza, że:

a) za�wra�ca�nie�na naj�bliż�szym�skrzy�żo�wa�niu�jest�za�bro�nio�ne,

b) za�wra�ca�nie�na naj�bliż�szym�skrzy�żo�wa�niu�jest�do�zwo�lo�ne,

c) skrę�ca�nie�w le�wo�jest�do�zwo�lo�ne�po speł�nie�niu�okre�ślo�nych�wa�run�ków.

11. Przed sta wio ny znak ostrze ga przed:

a) prze�jaz�dem�ko�le�jo�wym�z za�po�ra�mi,

b) tram�wa�jem,

c) prze�jaz�dem�ko�le�jo�wym�bez�za�pór.

12. Je że li na sy gna li za to rze świet nym mi ga żół te świa tło, to zna czy, że:

a) za chwi�lę�po�ja�wi�się�świa�tło�czer�wo�ne,

b) za chwi�lę�po�ja�wi�się�świa�tło�zie�lo�ne,

c) sy�gna�li�za�cja�nie�dzia�ła�i sto�su�je�my�się�do zna�ków�pio�no�wych�i po�zio�mych.

13. Omdle nie naj szyb ciej mi ja, gdy po szko do wa ny:

a) sie�dzi,

b) le�ży�na bo�ku,

c) le�ży�na ple�cach�z unie�sio�ny�mi�no�ga�mi�i rę�ka�mi.

14. Je że li ran ny jest przy tom ny i po dej rze wa my u nie go uraz krę go słu pa pier sio we go, to na le ży go uło żyć:

a) na bo�ku,

b) na wznak,�na twar�dym�pod�ło�żu,

c) na brzu�chu.

15. Je że li po szko do wa ny ma wy czu wal ne tęt no i od dech, a za czy na wy mio to wać, to na le ży:

a) po�ło�żyć�go�na ple�cach,

b) przy�cią�gnąć�je�go�gło�wę�do klat�ki�pier�sio�wej,

c) uło�żyć�go�w po�zy�cji�bocz�nej�usta�lo�nej.
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16. W ra zie opa rze nia ra nę na le ży:

a) po�sma�ro�wać�tłu�stym�kre�mem,

b) po�le�wać�zim�ną�wo�dą,

c) obwiązać�opa�ską�uci�sko�wą.

17. W przed sta wio nej sy tu acji kie ru ją cy ro we rem prze jeż dża:

a) ja�ko�ostat�ni,

b) przed po�jaz�dem 2,

c) przed po�jaz�dem 3.

18. W przed sta wio nej sy tu acji kie ru ją cy ro we rem:

a) ustę�pu�je�pierw�szeń�stwa�po�jaz�do�wi 3,

b) ustę�pu�je�pierw�szeń�stwa�po�jaz�do�wi 2,

c) je�dzie�ostat�ni.

19. W przed sta wio nej sy tu acji kie ru ją cy ro we rem:

a) ustę�pu�je�pierw�szeń�stwa�po�jaz�do�wi 2,

b) ustę�pu�je�pierw�szeń�stwa�po�jaz�do�wi 3,

c) prze�jeż�dża�ja�ko�ostat�ni.

20. W przed sta wio nej sy tu acji kie ru ją cy ro we rem:

a) prze�jeż�dża�pierw�szy,

b) ma�pierw�szeń�stwo�przed po�jaz�dem 2,

c) prze�jeż�dża�ostat�ni.
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