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1. Pie szy mo że się po ru szać po dro dze dla ro we rów: 
a) za wsze,

b) tyl ko wte dy, gdy nie ma chod ni ka lub po bo cza, 

c) gdy na chod ni ku jest bar dzo du ży ruch pie szych.

2. Pie szy idą cy po dro dze dla ro we rów: 
a) jest zo bo wią za ny ustę po wać pierszeństwa ro we rzy stom, 

b) ma pierw szeń stwo przed ro we rzy sta mi, 

c) mu si się po ru szać le wą stro ną.

3. Oso ba ja dą ca ro we rem po chod ni ku w wie ku 10 lat to:
a) pie szy, 

b) ro we rzy sta, 

c) kie row ca.

4. Ro we rzy sta mo że kie ro wać ro we rem w stre fie za miesz ka nia, nie prze kra cza jąc pręd ko ści:

a) 10 km/h, 

b) 20 km/h,

c) prze pi sy nie okre śla ją pręd ko ści ro we rzy stów w stre fie za miesz ka nia.

5. Kie ru ją cy ro we rem pod czas wy ko ny wa nia ma new ru wy prze dza nia po wi nien w pierw szej ko lej no ści:
a) wy cią gnąć rę kę w pra wo – za sy gna li zo wać za miar wy ko na nia ma new ru, 

b) upew nić się, czy jest do sta tecz nie du żo miej sca do wy ko na nia ma new ru – obej rzeć się, 

c) znacz nie zwięk szyć pręd kość jaz dy.

6. Świa tło od bla sko we z ty łu ro we ru mu si mieć ko lor: 
a) czer wo ny i nie mo że być trój kąt ne, 

b) czer wo ny i je go kształt nie ma zna cze nia, 

c) czer wo ne lub po ma rań czo we, w kształ cie in nym niż trój kąt.

7. Dal sze go po ru sza nia się pie szych za bra nia znak:

a) b) c)

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. Ko niec dro gi jed no kie run ko wej ozna cza znak:

a) b) c)

9. Gdy kie ru ją cy ro we rem zo ba czy przed sta wio ny znak, to po wi nien:

a) ustą pić pierw szeń stwa nad jeż dża ją ce mu z pra wej stro ny,

b) za trzy mać ro wer, nie za leż nie od ist nie ją cej sy tu acji,

c) po je chać da lej bez zwal nia nia, po nie waż jest na dro dze głów nej.

10. Za kaz skrę tu w pra wo mo że być wy ra żo ny zna kiem:

a) b) c)

11. W sy tu acji przed sta wio nej na ry sun ku kie ru ją cy po jaz dem 1:

a) nie mo że wy prze dzić po jaz du 2,

b) mo że wy prze dzić po jazd 2 pod wa run kiem, że nie wje dzie

na część jezd ni prze zna czo ną do ru chu w kie run ku prze ciw -

nym,

c) mo że wy prze dzić po jazd przy za cho wa niu szcze gól nej ostroż -

no ści.

12. W sy tu acji przed sta wio nej na ry sun ku:

a) kie ru ją cy po jaz dem 1 ma pierw szeń stwo przed ro we rzy stą, 

b) kie ru ją cy po jaz dem 2 ma pierw szeń stwo przed ro we rzy stą, 

c) ro we rzy sta ma pierw szeń stwo przed po jaz da mi 1 i 2.
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13. W sy tu acji przed sta wio nej na ry sun ku kie ru ją cy po jaz dem 1:

a) ma pierw szeń stwo przed po jaz dem 2, 

b) ma pierw szeń stwo przed po jaz dem 3,

c) prze jeż dża ostat ni.

14. W sy tu acji przed sta wio nej na ry sun ku kie ru ją cy po jaz dem 3:

a) prze jeż dża ostat ni,

b) ma pierw szeń stwo przed po jaz dem 1, 

c) ma pierw szeń stwo przed po jaz dem 2.

15. Gdy po li cjant kie ru je ru chem na skrzy żo wa niu i stoi ty łem do na sze go kie run ku, to je go po sta wa ozna -
cza dla nas:
a) zie lo ne świa tło,

b) czer wo ne świa tło,

c) żół te świa tło.

16. Do opa try wa nia krwa wią cych ran sto su je się:
a) opa tru nek uci sko wy z ga zy lub płót na oraz ban daż, 

b) jo dy nę lub gen cja nę, 

c) tyl ko ja ło wą ga zę.

17. Je że li po szko do wa ny jest przy tom ny i po dej rze wa my u nie go uraz od cin ka pier sio we go krę go słu pa,
na le ży go uło żyć:
a) na brzu chu,

b) na bo ku,

c) pła sko na wznak, na twar dym pod ło żu.

18. Opa skę uci sko wą na le ży sto so wać w wy pad ku:
a) zmiaż dże nia lub ode rwa nia koń czy ny, 

b) zra nie nia gło wy, 

c) każ dej ra ny.

19. Omdle nie mi ja naj szyb ciej, gdy po szko do wa ny:
a) le ży na ple cach z unie sio ny mi rę ka mi i no ga mi,

b) le ży na bo ku,

c) znaj du je się w po zy cji pół sie dzą cej.
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20. Je że li nie przy tom ny ran ny od dy cha i ma wy czu wal ne tęt no, lecz za czy na wy mio to wać:
a) na le ży po ło żyć go na ple cach i od chy lić gło wę do ty łu, 

b) trze ba przy giąć je go gło wę do klat ki pier sio wej, 

c) na le ży uło żyć go w po zy cji bez piecz nej.
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