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To jest test jednokrotnego wyboru. Zawiera 20 pytań.
Odpowiedzi należy umieścić na karcie odpowiedzi, stawiając znak X w odpowiednim polu. Aby test można było uznać za zaliczony, należy poprawnie odpowiedzieć
na 16 pytań. Podwójne skreślenia przy jednym pytaniu
będą traktowane jako błąd. Czas rozwiązywania testu
wynosi 35 minut.
Życzymy powodzenia.

1. Piesi mogą korzystać z jezdni pod warunkiem, że:
a) poruszająsiępo prawejstroniei ustępująmiejscanadjeżdżającympojazdom,
b) poruszająsięw obszarzezabudowanym,
c) zajmująmiejscejaknajbliżejlewejkrawędzi.
2. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać:
a) 20metrów,
b) 30metrów,
c) 50metrów.
3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia
przekracza:
a) 100metrów,
b) 50metrów,a przejścieprzezjezdnięniespowodujezagrożeniabezpieczeństwaruchu,
c) 50metrów,a przejścieprzezjezdnięnieutrudniruchupojazdów.
4. Czy jest zgodne z przepisami, aby tylne światło odblaskowe roweru było trójkątne?
a) tak,jestzgodne,
b) kształtniejestokreślonyw przepisach,
c) nie,niejesttow żadnymwypadkudopuszczalne.
5. Po ukończeniu 18. roku życia do kierowania rowerem jest wymagany:
a) dowódosobisty,
b) kartarowerowa,
c) zgodniez przepisaminiewymagasięuprawnień.
6. Włączanie się do ruchu następuje:
a) przy wyjeżdżaniuzestrefyzamieszkaniana drogę,
b) przy wyjeżdżaniuz drogipodporządkowanejna drogęgłówną,
c) po każdymzatrzymaniupojazdu.
7. Jeżeli pojazd zasygnalizował zamiar skrętu w lewo, to:
a) możnagowyprzedzićtylkoz lewejstrony,
b) możnagowyprzedzićtylkoz prawejstrony,
c) niemożnagowyprzedzaćpod żadnympozorem.
8. Dopuszczalna prędkość roweru w strefie zamieszkania:
a) wynosi20km/h,
b) niemaograniczenia,
c) wynosi25km/h.
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9. Kierującemu rowerem zabrania się:
a) czepianiasięinnegoroweru,
b) jazdyobokdrugiegorowerzysty,
c) jazdybezwłączonegooświetleniaod świtudo zmierzchu.
10. Przedstawiony znak ostrzega o:
a) dwóchzakrętach,z którychpierwszyjestw lewo,a drugiw prawo,
b) niebezpiecznychzakrętach,z którychpierwszyjestw lewo,
c) krętejdrodze.

11. Przedstawiony znak należy do grupy znaków:
a) ostrzegawczych,
b) informacyjnych,
c) nakazu.

12. Jeżeli na skrzyżowaniu z włączoną sygnalizacją świetlną dodatkowo ruchem kieruje policjant, to należy w pierwszej kolejności stosować się do:
a) sygnalizacjiświetlnej,
b) poleceńkierującegoruchem,
c) sygnalizacjiświetlneji policjanta.
13. Gdy kierujący pojazdem zobaczy przedstawiony znak, to nie może:
a) skręcićw lewona skrzyżowaniu,
b) przejechaćna wprostprzezskrzyżowanie,
c) zatrzymaćsięza znakiem.

14. Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy:
a) wszystkich,ponieważzawszemożnawykonaćczęśćzadańratunkowych,
b) tylkoosób,któremająprzygotowaniemedyczne,
c) wszystkich,aleza popełnionebłędyzawszegroziodpowiedzialnośćkarna.
15. Poszkodowanego, który jest nieprzytomny, ale oddycha i ma wyczuwalne tętno, należy ułożyć:
a) na brzuchuz rękąpod głową,
b) na plecach,
c) w pozycjibezpiecznej(bocznejustalonej).
16. Jeżeli ofiara wypadku po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu, to należy:
a) namawiaćjądo pozostaniai wezwaćpomocmedyczną,
b) podaćjejcośdo piciai środkiprzeciwbólowe,
c) pozwolićjejiśćdo domu,zalecającwizytęu lekarza.
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17. W czasie udzielania pierwszej pomocy tętno sprawdza się:
a) po obustronachszyi,używająckciukai pozostałychpalców,
b) po jednejstronieszyi,trzemaśrodkowymipalcami,
c) kciukiemna przegubieręki.
18. Kolejność przejazdu na przedstawionym skrzyżowaniu jest następująca:
a) 1, 2, 3,
b) 2, 3, 1,
c) 2, 1, 3.
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19. W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem 3:
a) mapierwszeństwoprzed pojazdem 1,
b) ustępujepierwszeństwapojazdowi 1,
c) mapierwszeństwoprzed pojazdem 2.
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20. Na przedstawionym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:
a) mapierwszeństwoprzed pojazdem 3,
b) mapierszeństwoprzedpojazdem2,
c) przejeżdżaostatni.
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