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Test sprawdzający: Karta rowerowa

Grupa A

Imię i nazwisko ...........................................................................................................        Klasa .............................            Data ...............................  

 1.  (1 pkt) Aby otrzymać kartę rowerową, powinieneś znać zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po 
drogach publicznych. Wymagane jest też, aby rower posiadał obowiązkowe wyposażenie. Który punkt nie wy-
mienia wyposażenia obowiązkowego?
a) sprawne hamulce i oświetlenie
b) kierownica, napompowane koła i siodełko
c) dzwonek, hamulce, światła i odblaski
d) oświetlenie, dzwonek i odblaski

 2.  (1 pkt) Jedziesz na klasową wycieczkę rowerową. Ilu uczniów może w niej uczestniczyć, aby klasa jechała 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego?
a) 5
b) 10
c) 15
d) 20 

 3.  (1 pkt) Która odpowiedź jest prawidłowa? 
a) pas ruchu to droga, po której poruszają się pojazdy 
b) pas ruchu to jezdnia, na której namalowana jest linia ciągła
c) pas ruchu to część jezdni, przeznaczona dla ruchu pojazdów 
d) pas ruchu to część drogi, przeznaczona dla ruchu pojazdów

 4.  (3 pkt) Spośród opisów wybierz te, które nie opisują poniższych znaków drogowych: 

a) nakaz skrętu w prawo przed znakiem
b) droga z pierwszeństwem
c) nakaz skrętu w prawo za znakiem
d) zakaz postoju
e) zakaz zatrzymywania się
f) droga jednokierunkowa
g) pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi
h) pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

 5.  (1 pkt) Dojeżdżając do skrzyżowania, zauważasz na swoim pasie ruchu ciągłą linię namalowaną w poprzek 
drogi. Co ona oznacza?
a) linia przystankowa
b) linia bezwzględnego zatrzymania się – stop  
c) linia warunkowego zatrzymania
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 6.  (2 pkt) Poniżej znajduje się skrzyżowanie, na którym zapomniano ustawić następujące znaki drogowe:  

i
Narysuj te znaki tak, żeby pojazd C zjechał ze skrzyżowania jako ostatni.

 7.  (5 pkt) Przeczytaj uważnie tekst i w brakujące miejsca wstaw właściwe wyrazy.

Zabrania się zawracania w .............................., na ............................, wiadukcie lub drodze .............................................; na ..........................

.............; na drodze .............................., z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;  w warunkach, w któ-

rych mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

 8.  (1 pkt) Przed tobą rondo – skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Który pojazd zjedzie z tego skrzyżowania drugi?

Wskaż prawidłową odpowiedź.

a) pojazd A
b) pojazd B

 9.  (4 pkt) Opisz znak drogowy, który ustawiany jest w miejscach, gdzie nie można się zatrzymywać.

kategoria znaku  ..............................................................................................................................................

kształt znaku  ....................................................................................................................................................

kolor tła  ................................................................................................................................................................

kolor rysunku na znaku  ...............................................................................................................................

 10.  (1 pkt) Twój tata zabrał  ciebie i twojego o 5 lat młodszego brata na przejażdżkę nowym samochodem. Która 
z osób będących w aucie, jest uczestnikiem ruchu drogowego?
a) osoby powyżej 10 roku życia
b) tata, ponieważ jest kierowcą
c) ty, dlatego że zajmujesz fotel obok kierowcy
d) wszystkie osoby, które aktualnie przebywają w aucie

S-01-02

S-01-06
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 11.  (1 pkt) Jest już ciemno, a ty jesteś ubrany w szarą kurtkę i idziesz poboczem drogi.  Z jakiej odległości kierow-
ca nadjeżdżającego auta zauważy cię?
a) około 5 m
b) około 20 m
c) około 50 m
d) około 150 m

 12.  (1 pkt) Manewr wymijania dotyczy nas i:
a) pojazdu jadącego przed nami w tym samym kierunku
b) pojazdu stojącego na poboczu
c) pojazdu, który nas wyprzedza
d) pojazdu jadącego z naprzeciwka 

 13.  (1 pkt) Codziennie rano Hania dojeżdża do szkoły rowerem.  Po drodze mija strzeżony przejazd kolejowy, 
jednotorowy. Które z poniższych znaków drogowych powinny być ustawione przed przejazdem kolejowym, 
aby Hania bezpiecznie pokonywała tę trasę? Dobierz właściwy  zestaw znaków.

1 3 5

2 4 6

a) 1, 3, 6
b) 1, 3, 4
c) 2, 3, 4
d) 4, 5, 6

 14.  (1 pkt) Dwóch pieszych idących drogą, gdzie nie ma chodnika ani pobocza, ma obowiązek poruszać się:
a) jeden  za drugim, przy krawędzi jezdni po jej lewej stronie
b) jeden za drugim, przy prawej krawędzi jezdni
c) obok siebie,  przy prawej krawędzi jezdni
d) jeden za drugim,  jak najbliżej osi jedni 

 15.  (1 pkt) Znak drogowy „droga jednokierunkowa” należy do kategorii znaków:
a) ostrzegawczych
b) nakazu
c) zakazu
d) informacyjnych

 16.  (1 pkt) Przeczytaj uważnie zdania i zaznacz te z nich, które nie są prawdziwe.
a) Kartę rowerową w szkole wydaje dyrektor szkoły.
b) Egzamin praktyczny na kartę rowerową polega w dużej mierze na sprawdzeniu umiejętności bezpiecznej jazdy ro-
werem.
c) Zabrania się zatrzymywania i postoju w odległości mniejszej jak 10 metrów przed i za skrzyżowaniem.
d) Znak drogowy „droga z pierwszeństwem” ostrzega cię, że na najbliższym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo prze-
jazdu.

S-01-09 do 12
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 17.  (3 pkt) W poniższym tekście znajdź wszystkie znaki  drogowe informacyjne i wypisz je w kolejności wystę-
powania. 
Na godzinie wychowawczej Twoja klasa postanowiła wykonać gazetkę na temat bezpieczeństwa. Pani poprosiła, aby 
chłopcy powycinali z czasopisma BRD wszystkie znaki drogowe. Dziewczynki będą je wieszać. Pierwszy znak, który tu 
się pojawił, to znak „skrzyżowanie dróg”, a tuż pod nim „krzyż św. Andrzeja”. Obok tego drugiego znaku  Zosia przy-
wiesiła znak z lokomotywą. Pasował do tła gazetki, dlatego kolejne trzy znaki wieszali chłopcy. Wybrali znaki: „droga 
posiadająca pierwszeństwo”, „ustąp pierwszeństwa” i znak, który nie pozwala pojazdom na wjeżdżanie. Już zabrzmiał 
dzwonek na przerwę, ale ostatni znak, który zdążyła powiesić Ola, zanim wyszła z klasy, to znak ukazujący strefę parko-
wania pojazdów.

1.  ............................................................................................................................................................................................................................................................

2.  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

3.  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

 18.  (1 pkt) Z jaką prędkością powinny poruszać się pojazdy, które znajdują się w strefie zamieszkania? Wskaż 
właściwą prędkość.
a) 20 km/godz.
b) 40 km/godz.
c) 50 km/godz.
d) 60 km/godz.

 19.  (4 pkt) Wjechałeś na drogę jednokierunkową. Opisz znak drogowy, który mijałeś.

rodzaj znaku  ..................................................................................................................................................................................................................................

kształt znaku  .................................................................................................................................................................................................................................

kolor znaku  .....................................................................................................................................................................................................................................

co przedstawia  .............................................................................................................................................................................................................................

 20.  (1 pkt) Który z poniższych znaków drogowych ustawia się najbliżej przejścia dla pieszych?
a) kształt trójkąta, kolor tła – żółty, czarny rysunek skrzyżowania
b) kształt koła, kolor tła – niebieski, biały rysunek postaci dorosłego i dziecka
c) kształt rombu, kolor tła – żółty, rysunku brak
d) kształt kwadratu, kolor tła – niebieski, rysunek czarnej sylwetki postaci na białym trójkącie

 21.  (1 pkt) Poniższe skrzyżowanie jest skrzyżowaniem drogi posiadającej pierwszeństwo z drogą podporząd-
kowaną. W związku z tym:

a) pojazd C ustąpi pierwszeństwa tylko pojazdowi D
b) pojazd D zjedzie z tego skrzyżowania pierwszy
c) pojazd C zjedzie z tego skrzyżowania ostatni
d) pojazd A ustąpi pojazdowi C

F-01-13
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 22.  (1 pkt) W jakiej kolejności pojazdy opuszczą skrzyżowanie?

a) C, B, A
b) A, B, C 
c) B, A, C
d) C, A, B

 23.  (1 pkt) W tej sytuacji kolejność zjazdu ze skrzyżowania jest następująca:

a) D, C, A, B
b) A, C, D, B
c) D, B, A, C
d) D, A, C, B

 24.  (1 pkt) W którym zdaniu ukrył się fałsz?
a) Znaki ostrzegawcze – na żółtych trójkątach – ostrzegają przed sytuacją, która  może wystąpić na drodze.
b) Wyjazd z bramy na drogę dwukierunkową to manewr włączania się do ruchu.
c) Na skrzyżowaniu dróg nie zezwala się na wyprzedzanie pojazdów jadących na wprost.
d) Zatrzymanie i postój są dozwolone w odległości 5 metrów od skrzyżowania.

 25.  (1 pkt) Które z poniższych stwierdzeń opisuje to skrzyżowanie?

a) kolejność zjazdu z tego skrzyżowania jest następująca: pierwszy – 
pojazd C, drugi – pojazd A, trzeci – pojazd B

b) jest to skrzyżowanie równorzędne 
c) jest to przykład skrzyżowania, gdzie pierwszeństwo mają pojazdy 

nadjeżdżające z prawej strony. Tramwaj na takim skrzyżowaniu 
stosuje się do znaków drogowych

F-01-14

F-01-15

F-01-16



91 

test sprawdzający

 26.  (4 pkt) Uzupełnij opis czynności rowerzysty, który zamierza skręcić w lewo z drogi jednokierunkowej.
a) upewnić się  ...............................................................................................................................................................................................................................

b)  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

c)  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

d) dojechać  ......................................................................................................................................................................................................................................

e) . ..........................................................................................................................................................................................................................................................

 27.  (1 pkt) Jeśli na drodze jest ustawiony ten znak drogowy, to oznacza:

a) zakaz skrętu w lewo i zawracania
b) nie możesz skręcać w lewo
c) możesz skręcić lewo, ale nie możesz zawracać 

 28.  (3 pkt) Jak poprawnie rozejrzeć się przed przejściem przez jezdnię?

a)  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

b)  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

c)  .......................................................................................................................................................................................................................................................... .

 29.  (1 pkt) Jeżeli ofiara wypadku odzyskała przytomność, czuje się dobrze i chciałaby oddalić się od miejsca 
zdarzenia, to:
a) pozwolisz tej osobie odejść, jednak zasugerujesz, aby skorzystała z konsultacji  lekarza
b) pozwolisz tej osobie odejść pod warunkiem, że zawieziesz ją do domu
c) poprosisz, aby pozostała do czasu przyjazdu służb ratowniczych

 30.  (1 pkt) Jechałeś rowerem  i spostrzegłeś zderzenie pojazdów. Jesteś jedynym świadkiem tego wypadku. 
Uporządkuj poniższe czynności według kolejności ich wykonania.
a) przystąpić do udzielania pierwszej pomocy
b) zadbać o bezpieczeństwo poszkodowanych w wypadku drogowym i swoje
c) wezwać pogotowie
d) ocenić stan zdrowia osób poszkodowanych w tym wypadku

 31.  (1 pkt) Czym zdezynfekujesz miejsce wokół rany?

................................................................................................................................................................................................................................................................

 32.  (1 pkt) Jeśli jesteś jedynym świadkiem poparzenia, to pierwszą czynnością jaką wykonasz, jest:
a) zdezynfekowanie miejsca oparzenia 
b) posmarowanie miejsca oparzenia środkiem natłuszczającym
c) zabandażowanie miejsca oparzenia
d) polewanie zimną wodą miejsca oparzenia

S-01-17
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 33.  (1 pkt) Dojeżdżasz do skrzyżowania dróg z sygnalizacja świetlną. Na sygnalizatorze palą się światła:  czerwo-
ne i żółte. Jakie światło zapali się za chwilę?
a) żółte
b) zielone
c) czerwone

 34.  (1 pkt) Razem z kolegą biegałeś po niezabezpieczonym placu budowy. W pewnej chwili twój kolega wbiegł 
na deskę z wystającym  gwoździem. Gwóźdź przebił chłopcu stopę i ty musisz mu pomóc. Czego nie wolno ci zro-
bić?
a) ostrożnie usuwasz gwóźdź ze stopy
b) prosisz kogoś dorosłego o pomoc
c) wzywasz pogotowie
d) biegniesz  do rodziców kolegi i mówisz, co się zdarzyło

 35.  (1 pkt) Na tym skrzyżowaniu:

a) pojazd A ustąpi pierwszeństwa pojazdom C i B
b) pojazd B ustąpi pierwszeństwa tylko pojazdowi A
c) pojazd C zjedzie ostatni
d) pojazd B zjedzie ostatni

 36.  (1 pkt) Dojechałeś do skrzyżowania i właśnie w tym czasie doszło do kolizji dwóch aut: C i B. Który z kierow-
ców zawinił?

Odpowiedź: ...............................

F-01-18 – należy dodać 

znaki zgodnie z tabliczką 

– ustąp pierwszeństwa 

i droga z pierwszeństwem, 

pod każdym musi być ta 

tabliczka

F-01-19
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 37.  (4 pkt) Odebrałeś kartę rowerową i wybrałeś się z koleżanką na przejażdżkę rowerami. Na skrzyżowaniu 
chciałeś jechać prosto, ale ustawiony przed tą drogą znak uniemożliwił Ci to. Jak wyglądał ten znak?

kategoria ............................

kształt ..................................

kolor tła ..............................

rysunek .............................

 38.  (1 pkt) Wjeżdżasz na rondo i jest ci miło, bo wszystkie pojazdy będące na tym rondzie, zatrzymują się i po-
zwalają ci wjechać. Dlaczego?
a) masz nowy rower, który zachwycił wszystkich
b) przed rondem jest znak „droga z pierwszeństwem”
c) przed rondem nie ma znaku
d) przed rondem są znaki „ustąp pierwszeństwa” i „skrzyżowanie o ruchu okrężnym”

 39.  (1 pkt) Lubisz podróżować, siedząc obok kierującego autem taty. Obserwujesz wtedy najczęściej licznik 
prędkości jazdy. W tej chwili strzałka wskazuje 70 km/godz. Widząc ustawiony na drodze poniżej znak , tata po-
winien:

:

a) zwolnić do 30 km/godz.
b) jechać z dotychczasową prędkością
c) nie reagować, ponieważ znak ten dotyczy aut ciężarowych
d) nie reagować, ponieważ znak ten dotyczy tylko motocyklistów

 40.  (4 pkt) Na podstawie sytuacji na rysunku uzupełnij wyrazami „przed” i „po” poniższe zdania, tak aby były 
one  prawdziwe.

pojazd D zjedzie z tego skrzyżowania  ............................................................  C 

pojazd C zjedzie z tego skrzyżowania  .............................................................  A  

pojazd A zjedzie z tego skrzyżowania  .............................................................  C  

pojazd T zjedzie z tego skrzyżowania  .............................................................. A  

S-01-20

F-01-21
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Test sprawdzający: Karta rowerowa

Grupa B

 Imię i nazwisko .......................................................................................................        Klasa .............................            Data ...............................  

 1.  (1 pkt) Każdy rower musi posiadać wyposażenie obowiązkowe. Zaznacz, co do niego należy?
a) sprawne pedały, dzwonek, koła i kierownica   
b) sprawne hamulce, dynamo, kierownica i siodełko
c) oświetlenie, dzwonek i sprawne hamulce 
d) napompowane koła, przekładnie i napędy

 2.  (1 pkt) Dopuszcza się jazdę w kolumnie dla:
a) maksymalnie 15 traktorów
b) maksymalnie 15 pojazdów osobowych
c) maksymalnie 15 rowerów
d) maksymalnie 15 motorowerów

 3.  (1 pkt) Jeżeli na skrzyżowaniu dróg pojawia się policjant, to ma on pierwszeństwo przed: 
tylko przed sygnalizacją i przepisami zawartymi w Kodeksie
tylko przed znakami drogowymi i sygnalizacją
przed przepisami o ruchu drogowym, znakami drogowymi i sygnalizacją

 4.  (3 pkt) Spośród opisów, wybierz te, które nie dotyczą poniższych znaków drogowych:

a) droga jednokierunkowa
b) pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka 
c) zakaz zatrzymywania
d) zakaz postoju
e) ustąp pierwszeństwa
f) pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi
g) nakaz jazdy prosto
h) miejsce przejścia dla pieszych

 5.  (1 pkt)  Który z pojazdów zjedzie z tego skrzyżowania ostatni?

a) pojazd  A
b) pojazd B
c) pojazd C

S-02-01 do 05

 

  

  

  

  

F-02-06
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 6.  (5 pkt) Przeczytaj uważnie tekst i uzupełnij brakujące słowa.

Kolumna ........................, z wyjątkiem ......................... w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni. Piesi 

w wieku do ............ lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej. Liczba 

................... idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać ................., a w kolumnie wojskowej – 6, pod wa-

runkiem, że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.

 7.  (1 pkt) Przed tobą rondo – skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Są na nim dwa pojazdy. Który z nich zjedzie drugi 
z tego skrzyżowania? 

a) pojazd A
b) pojazd B

 8.  (1 pkt) Zorganizowana grupa pieszych idąca drogą powinna:
a) iść prawą stroną drogi i posiadać oświetlenie – czerwone  z przodu i czerwone z tyłu
b) iść lewą stroną drogi i posiadać oświetlenie – białe z tyłu i czerwone z przodu
c) iść prawą stroną drogi i posiadać oświetlenie – białe z przodu i czerwone z tyłu
d) iść lewą stroną drogi i posiadać oświetlenie – czerwone  z przodu i czerwone z tyłu

 9.  (4 pkt) Opisz znak drogowy, który ustawia się na drodze, na którą nie wjeżdżają żadne pojazdy.

kategoria znaku  ..............................................................................................................................................

kształt znaku  ....................................................................................................................................................

kolor tła  ................................................................................................................................................................

rysunek na znaku  ...........................................................................................................................................

 10.  (1 pkt) Jesteś na wycieczce szkolnej. Jedziecie autokarem do Warszawy. Kto w autokarze jest uczestni-
kiem ruchu?
a) tylko ty
b) tylko kierowca
c) tylko pasażerowie 
d) kierowca i pasażerowie

 11.  (1 pkt) Jest już ciemno. Ubrany jesteś w szarą kurtkę, a na nogawkach spodni masz opaski odblaskowe. 
Idziesz poboczem drogi.  Z jakiej odległości kierowca nadjeżdżającego auta zauważy cię? 
a) około 10 m
b) około 20 m
c) około 150 m
d) około 300 m

 12.  (1 pkt) Manewr  omijania  dotyczy nas i:
a) pojazdu jadącego w tym samym kierunku, ale na sąsiednim pasie
b) pojazdu jadącego na sąsiednim pasie, ale w przeciwnym kierunku
c) pojazdu, który zatrzymał się przy prawej krawędzi jezdni
d) pojazdu stojącego po drugiej stronie drogi

F-02-07 (rondo może mieć 

4 drogi dojazdowe)
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 13.  (1 pkt) Marek lubi jeździć rowerem do swojej babci. Przejeżdża wtedy przez skrzyżowanie o ruchu okręż-
nym. Zanim wjedzie na rondo, musi zatrzymać się, aby przepuścić pojazdy, które już na nim są.  Jakie znaki zo-
stały ustawione, skoro chłopiec zawsze tak postępuje.  Dobierz właściwy zestaw znaków.

1.                                        2.                                    3.                                    4.                                     5.                                    6.
a) 6 i 2
b) 4 i 3
c) 4 i 2
d) 2 i 6

 14.  (1 pkt) Idąc drogą, gdzie nie ma chodnika, pieszy ma obowiązek poruszać się:
a) poboczem i  prawą stroną drogi 
b) poboczem i  lewą stroną drogi
c) lewą stroną drogi, tuż przy osi jezdni
d) może iść dowolną stroną drogi

 15.  (1 pkt) Z jakiej kategorii znaków drogowych jest znak „pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi”?
a) ostrzegawczych
b) nakazu
c) zakazu
d) informacyjnych

 16.  (1 pkt) Przeczytaj uważnie zdania i zaznacz te z nich, które są prawdziwe.
a) Kartę rowerową w szkole wydaje nauczyciel techniki.
b) Egzamin praktyczny na kartę rowerową polega w dużej mierze na sprawdzeniu umiejętności akrobatycznych ucznia.
c) Zabrania się zatrzymywania i postoju w odległości mniejszej jak 10 metrów przed i za skrzyżowaniem.
d) Znak drogowy „droga posiadająca pierwszeństwo” ostrzega cię o tym, że na najbliższym skrzyżowaniu masz pierw-
szeństwo przejazdu.

 17.  (3 pkt) W poniższym tekście znajdź wszystkie znaki  drogowe z grupy znaków ostrzegawczych i wypisz je 
w kolejności występowania. 
Na godzinie wychowawczej twoja klasa postanowiła wykonać gazetkę na temat bezpieczeństwa. Pani poprosiła, aby 
chłopcy powycinali z czasopisma BRD wszystkie znaki drogowe. Dziewczynki będą je wieszać. Pierwszy znak, który tu 
się pojawił, to znak „skrzyżowanie dróg”, a tuż pod nim „krzyż św. Andrzeja”. Obok tego drugiego znaku  Zosia przywie-
siła znak z lokomotywą. Pasował do tła gazetki. Kolejne trzy znaki wieszali chłopcy. Wybrali znaki: „droga posiadająca 
pierwszeństwo”, „ustąp pierwszeństwa” i znak, który nie zezwala na wjazd żadnych pojazdów. Już zabrzmiał dzwonek 
na przerwę, ale ostatni znak, który zdążyła powiesić Ola, zanim wyszła z klasy, to znak ukazujący strefę parkowania po-
jazdów.

1.   ...........................................................................................................................................................................................................................................................

2.   ..........................................................................................................................................................................................................................................................

3.   ..........................................................................................................................................................................................................................................................

 18.  (1 pkt) Jaka jest dopuszczalna prędkość pojazdów w terenie zabudowanym? Wskaż właściwą prędkość po-
jazdów:
a) 20 km/godz.                                b) 40 km/godz.
c) 50 km/godz.                                 d) 60 km/godz.
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 19.  (4 pkt) Na trasie z Gdańska do Elbląga odbywają się roboty drogowe. Na 40 kilometrze drogi jest objazd i ten 
odcinek oznaczony był jako droga jednokierunkowa. W terenie zabudowanym sytuacja się zmieniła i masz 
przed sobą odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym. Opisz znak drogowy, który miniesz za chwilę. 

rodzaj znaku  ..................................................................................................................................................................................................................................

kształt znaku  .................................................................................................................................................................................................................................

kolor znaku  .....................................................................................................................................................................................................................................

co przedstawia  .............................................................................................................................................................................................................................

 20.  (1 pkt) Który z poniższych znaków drogowych ustawia się jak najbliżej skrzyżowania o ruchu okrężnym, na 
którym pierwszeństwo przejazdu mają pojazdy wjeżdżające na to skrzyżowanie?
a) kształt trójkąta, kolor tła – żółty, czarny rysunek skrzyżowania
b) kształt koła, kolor tła – niebieski, biały rysunek trzech strzałek ułożonych w kole
c) kształt koła, kolor tła – niebieski, biały rysunek postaci dorosłego i dziecka
d) kształt kwadratu, kolor tła – niebieski,  rysunek czarnej sylwetki postaci na białym trójkącie

 21.  (1 pkt) Poniższe skrzyżowanie jest skrzyżowaniem drogi posiadającej pierwszeństwo z drogą podporządko-
waną. W związku z powyższym:

a) pojazd C ustąpi tylko pojazdowi D
b) pojazd A ustąpi pojazdom C i D
c) pojazd B zjedzie z tego skrzyżowania ostatni
d) pojazd B zjedzie z tego skrzyżowania przed pojazdem C

 22.  (1 pkt) Która z kolejność przejazdu pojazdów przez skrzyżowanie jest prawidowa?

a) C, B, A
b) C, A, B 
c) B, A, C
d) A, B, C 

F-02-14

F-02-15
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 23.  (1 pkt) W tej sytuacji kolejność zjazdu ze skrzyżowania jest następująca:

a) A, B, C, D
b) D, B, C, A
c) B, D, C, A
d) B, D, A, C 

 24.  (1 pkt)  Które z poniższych trzech objaśnień nie jest prawdziwe?
a) wyjazd z posesji na drogę jednokierunkową to manewr włączania się do ruchu
b) na skrzyżowaniu dróg zezwala się na wyprzedzanie pojazdów jadących na wprost
c) zatrzymanie i postój są dozwolone w odległości co najmniej 10 metrów od skrzyżowania

 25.  (2 pkt) Narysuj, jak ustawiłbyś znaki na tym skrzyżowaniu, aby pojazd B był ostatnim pojazdem, który z niego 
zjedzie? Dysponujesz następującymi znakami  

i .

 26.  (4 pkt) Uzupełnij opis czynności rowerzysty, który zamierza zmienić pas ruchu, aby skręcić w lewo z dro-
gi dwukierunkowej.

a)  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

b)  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

c)  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

d)  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

F-02-16
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 27.  (1 pkt) Ten znak drogowy oznacza:

a) nie możesz wjechać na drogę od strony znaku 
b) z tej drogi nie mogą wyjeżdżać żadne pojazdy
c) zakaz ruchu wszelkich pojazdów

 28.  (3 pkt) Poniżej znajdują się numery telefonów do służb ratunkowych. Napisz obok nich właściwą nazwę.

997 ..........................................................................................................................................................................

998  .........................................................................................................................................................................

999  .........................................................................................................................................................................

 29.  (1 pkt) Ustal kolejność czynności wykonywanych podczas tamowania krwotoku z przedramienia i wybierz 
właściwą odpowiedź. Oto czynności:
1. unieś rękę poszkodowanego do góry
2. uciskaj krwawiącą ranę
3. ułóż poszkodowanego na plecach
4. nałóż wyjałowioną gazę
5. mocno zabandażuj opatrunek
a) 2, 1, 5, 4, 3
b) 1, 3, 5, 2, 4
c) 3, 1, 4, 2, 5
d) 3, 2, 1, 4, 5

 30.  (1 pkt) Najskuteczniejszą metodą na udrożnienie dróg oddechowych jest:
a) usunięcie ciała obcego z jamy ustnej
b) ułożenie poszkodowanego na brzuchu
c) usunięcie ciała obcego z jamy ustnej i odgięcie głowy do tyłu
d) usunięcie ciała z jamy ustnej i ułożenie poszkodowanego na lewym boku

 31.  (1 pkt) Na krwawiącą ranę nie przyłożysz:
a) ligniny
b) bandaża
c) gazy

 32.  (1 pkt) Jeśli jesteś jedynym świadkiem porażenia prądem elektrycznym i chciałbyś pomóc poszkodowane-
mu to:
a) zadzwonisz pod numer 998
b) ochłodzisz ciało poszkodowanego, polewając je zimną wodą 
c) usuniesz źródło porażenia prądem i zadbasz o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
d) do czasu przyjazdu służb ratunkowych przykryjesz poszkodowanego kocem i pozostaniesz z nim

S-02-20
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 33.  (1 pkt) Dojechałeś do skrzyżowania drogi posiadającej pierwszeństwo z drogą podporządkowaną, na któ-
rym znajduje się sygnalizacja świetlna. Zapaliło się światło żółte. Jakie światło zapali się za chwilę?
a) czerwone
b) czerwone i żółte
c) zielone

 34.  (1 pkt) Biegałeś z kolegą na boisku szkolnym i w pewnym momencie on nieszczęśliwie upadł. Nie może 
wstać, ponieważ czuje przerażający ból w okolicy kolana. Chciałbyś mu pomóc, ale obawiasz się, aby nie bolało 
go jeszcze bardziej. Czego na pewno zrobić nie możesz?
a) powiadomić rodziców kolegi 
b) spróbować poruszać jego nogą, by upewnić się, że jest to złamanie
c) wezwać służb ratunkowych
d) pozostać z kolegą i czekać, aż poczuje się lepiej

 35.  (1 pkt) Który opis tego skrzyżowania jest prawdziwy:

a) kolejność zjazdu z tego skrzyżowania jest następująca: pierwszy 
zjedzie  pojazd B, drugi – pojazd C, trzeci – pojazd A
b) jest to skrzyżowanie równorzędne, na którym pierwszeństwo 
mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony, chyba że na skrzyżowa-
niu znajduje się pojazd szynowy, to ma on pierwszeństwo przed nie 
szynowymi
c) pierwsze zjadą pojazdy: A i B
d) pojazd B ustąpi pierwszeństwa pojazdom A i C

 36.  (1 pkt) Dojechałeś do skrzyżowania i właśnie w tym czasie doszło do kolizji dwóch aut: C i B. Który z kierow-
ców zawinił?

a) pojazd C miał pierwszeństwo, pojazd B miał prawą wolną 
b) pojazd C wymusił pierwszeństwo pojazdowi B
c) pojazd C powinien ustąpić pojazdom A i B
d) pojazdy A i C powinny zjechać przed pojazdem B

F-02-21

 F-02-22
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 37.  (4 pkt) Odebrałeś kartę rowerową i wybrałeś się z koleżanką na przejażdżkę rowerami. Na skrzyżowaniu 
chciałeś kontynuować jazdę prosto, ale ustawiony przed tą drogą znak uniemożliwił ci wjazd. Widziałeś jednak, 
że z naprzeciwka inni tą drogą wyjeżdżali. Jaki znak stał na drugim końcu tej drogi?

kategoria znaku  ..............................................................................................................................................

kształt znaku  ....................................................................................................................................................

kolor tła  ................................................................................................................................................................

rysunkek  ..............................................................................................................................................................

 38.  (1 pkt) Jakie znaki powinny być ustawione przed wjazdem na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, abyś mógł 
na nie wjechać przed pojazdami, które już po nim jadą?

1. 2. 3. 4. 5.

a) 1, 2, 3 
b) 2, 4, 5
c) tylko 5 
d) tylko 2

 39.  (1 pkt) Lubisz podróżować, siedząc obok kierującego autem taty. Obserwujesz wtedy najczęściej licznik 
prędkości jazdy. W tej chwili strzałka wskazuje 70 km/godz. Widząc ustawiony na drodze  poniszy znak , tata po-
winien:

a) zwolnić do 30 km/godz.
b) jechać z dotychczasową prędkością
c) nie reagować, ponieważ znak ten dotyczy aut ciężarowych
d) nie reagować, ponieważ znak ten dotyczy tylko motocyklistów

 40.  (4 pkt) Na podstawie sytuacji na rysunku uzupełnij wyrazami „przed” i „po” poniższe zdania, tak aby były 
one  prawdziwe.

pojazd D zjedzie z tego skrzyżowania  .............................................................C

pojazd C zjedzie z tego skrzyżowania  ...................................................... A i D

pojazd A zjedzie z tego skrzyżowania   ............................................................  T

pojazd T zjedzie z tego skrzyżowania . ............................................................ C

S-02-22 do 26
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