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Test na kartę rowerową – 25 pytań jednokrotnego wyboru, 35 minut pracy. 

 
 

1. Pieszy znajdujący się na drodze dla rowerów 
a. ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym rowerem. 
b. może poruszać się po całej szerokości drogi. 
c. ma obowiązek ustąpić  pierwszeństwa zbliżającemu się rowerowi. 

 
2. Które elementy budowy roweru zostały wskazane na 

ilustracji? 
a. (1) opona, (2) rama, (3) łańcuch, (4) wentyl. 
b. (1) przerzutki, (2) pedał, (3) hamulec, (4)piasta. 
c.  (1) obręcz, (2) rama, (3) korba, (4) szprychy 

 
3. Podczas jazdy rowerem po piaszczystym terenie należy 

a. używać najwyższej przerzutki. 
b. zawsze ustępować pierwszeństwa innym 

pojazdom. 
c. włączyć światła. 

 
4. Rowerzysta ma obowiązek 

a. przewozić pasażera, jeżeli rower jest wyposażony  w bagażnik. 
b. poruszać się po jezdni niezależnie od budowy drogi i ustawionych przy niej znaków. 
c. korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli jest  wydzielona. 

 
5. Rowerzysta zbliżający się do przejścia dla pieszych powinien 

a. zwolnić, a następnie zmienić przerzutkę na mniejszą. 
b. zaprzestać jazdy rowerem i jak najszybciej zawrócić. 
c. ustąpić  pierwszeństwa osobom przekraczającym jezdnię. 

 
6. Dokumentem uprawniającym osobę, która ukończyła 10 lat, do poruszania się rowerem po drodze 

publicznej jest 
a. karta rowerowa. 
b. zaświadczenie podpisane przez rodziców. 
c. legitymacja szkolna. 

 
7. Wskaż znak, którego brakuje  na skrzyżowaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Który znak informuje o nakazie jazdy na wprost przez skrzyżowanie? 
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9. Znak nakazu widoczny na zdjęciu wyraża. 
a. nakaz jazdy w prawo na skrzyżowaniu. 
b. nakaz zawrócenia.  
c. nakaz ruchu okrężnego. 

 
 

10. Który z ukazanych znaków należy do grupy znaków 
ostrzegawczych? 

 
 
 
 
 
 
 

11. Przedstawiony znak nakazuje rowerzyście. 
a. jechać lewą stroną drogi. 
b. poruszać się środkiem drogi. 
c. jechać prawą stroną drogi. 

 

12. Na drodze przedstawionej na fotografii kierujący rowerem powinien. 
a. kontynuować jazdę drogą  rowerową. 
b. Zsiąść  z roweru i go powadzić. 
c. jechać dowolną częścią  drogi.  

 
 
 
 
 

13. W miejscu ukazanym na fotografii rowerzysta 
a. jest zobowiązany jechać lewą stroną drogi. 
b. musi jechać prawą stroną drogi. 
c. może jechać dowolną stroną drogi. 

 
 
 
 
 
 
 

14. Na drodze jednokierunkowej rowerzysta, który zamierza skręcić  w 
lewo, powinien 

a. dojechać do osi  jezdni. 
b. dojechać do lewej krawędzi jezdni. 
c. dojechać do prawej krawędzi jezdni. 

 
15. Na ukazanym skrzyżowaniu rowerzysta 

a. musi ustąpić  pierwszeństwa samochodom. 
b. może przejechać za samochodem nadjeżdżającym z 

prawej strony. 
c. przejeżdża pierwszy. 
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16. Na skrzyżowaniu kierujący rowerem: 
a. przejeżdża pierwszy. 
b. przejeżdża ostatni. 
c.  musi ustąpić pierwszeństwa tramwajowi.  

 
 
 
 
 
 
 

17. Na skrzyżowaniu rowerzysta w pierwszej kolejności musi 
stosować się do: 

a. poleceń  wydawanych przez policjanta. 
b. sygnałów wyświetlanych przez sygnalizator 
c. komunikatów przekazywanych przez znaki drogowe. 

 
18. Na skrzyżowaniu kierujący rowerem: 

a. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi numer 2.  
b. przejeżdża ostatni. 
c. przejeżdża pierwszy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

19. W sytuacji ukazanej na ilustracji: 
a. rowerzysta opuszcza skrzyżowanie jako drugi. 
b. samochód oznaczony cyfrą 1 pierwszy zjeżdża ze 

skrzyżowania. 
c. pierwszeństwo przed rowerzystą mają oba pojazdy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Na przedstawionym skrzyżowaniu rowerzysta skręcający w lewo: 
a. przejeżdża jako pierwszy. 
b. ustępuje pierwszeństwa samochodowi. 
c. zjeżdża na pobocze.  
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21. Osoba udzielającą pomocy poszkodowanemu, który złamała nogę, powinna: 
a. unieruchomić jego kończynę i dwa sąsiednie stawy. 
b. jak najszybciej nadstawić  kończynę. 
c. zadzwonić  pod numer 112, aby uzyskać informacje o sposobie postępowania w takiej 

sytuacji. 
 

22. Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, oddycha i ma tętno na tętnicy szyjnej, ale zaczyna 
wymiotować, to należy: 

a. Przygiąć jej głowę do klatki piersiowej. 
b. Ułożyć na wznak i głowę odchylić do tyłu. 
c. Ułożyć w pozycji bezpiecznej. 

 
23. Stwierdziwszy u rannego brak tętna i oddechu należy natychmiast: 

a. Rozpocząć sztuczne oddychanie i masaż serca. 

b. Tylko rozpocząć masaż serca. 

c. Tylko wezwać pogotowie ratunkowe. 

 

24. Jeżeli jedynym objawem urazu nosa jest krwawienie, to należy: 

a. Pochylić głowę do przodu, zacisnąć nos i oddychać ustami. 

b. Odchylić głowę do tyłu. 

c. Położyć się na boku. 

 

25. Jak najpewniej sprawdzić czy ranny oddycha. 

a. Tylko obserwować zamglenie lusterka przyłożonego do ust rannego. 

b. Po przyłożeniu ucha do ust rannego słychać wdechy i wydechy. 

c. Badając puls na tętnicy szyjnej. 

 


