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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. Pieszy znajdujący się w strefie zamieszkania:
a) możekorzystaćz całejszerokościdrogii mapierwszeństwoprzed pojazdami,
b) niemożesięporuszaćpo jezdni,
c) możekorzystaćz całejszerokościdrogi,aleustępujepierwszeństwapojazdom.
2. Dwóch rowerzystów:
a) możejechaćoboksiebiepo jezdni,jeślinieutrudniatoporuszaniasiępozostałymuczestnikomruchu,
b) możejechaćoboksiebiepo chodniku,
c) niemożejechaćoboksiebie.
3. Postój roweru na chodniku jest:
a) zabroniony,
b) dozwolony,jeślidlapieszychpozostaje 1,5 mchodnika,
c) dozwolonybezograniczeń.
4. Skrzyżowanie to przecięcie się:
a) na jednympoziomiedrógmającychjezdnie,
b) drógo różnychpoziomach,
c) drogigruntowejz drogąutwardzoną.
5. Dziecko do lat 7 może korzystać z drogi:
a) samodzielnie,
b) pod opiekąosoby,któraukończyła 10lat,
c) pod opiekąosoby,któraukończyła 18lat.
6. Rower musi być wyposażony w:
a) światłobarwyczerwonej,możebyćmigające,umieszczonez tylu,
b) kompletnarzędzi,
c) bagażnik.
7. Czy kierujący rowerem może jechać drogą oznaczoną tym znakiem?
a) może,jeżeliposiadakartęrowerową,
b) niemoże,
c) może,jeżeliposiadaprawojazdy.
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8. Przedstawiony znak oznacza:
a) zakazruchurowerów,
b) wjazdna parkingdlarowerów,
c) miejsceprzeznaczonedlaprzejazdurowerzystówprzezdrogę.

9. Przedstawiony znak ostrzegawczy oznacza:
a) skrzyżowaniez drogągruntowąz lewejstrony,
b) skrzyżowaniez drogąjednokierunkowąpodporządkowanąz lewejstrony.
c) drogębiegnącąukośniez lewejstrony.

10. Przedstawiony znak oznacza, że:
a) zawracaniena najbliższymskrzyżowaniujestzabronione,
b) zawracaniena najbliższymskrzyżowaniujestdozwolone,
c) skręcaniew lewojestdozwolonepo spełnieniuokreślonychwarunków.

11. Przedstawiony znak ostrzega przed:
a) przejazdemkolejowymz zaporami,
b) tramwajem,
c) przejazdemkolejowymbezzapór.

12. Jeżeli na sygnalizatorze świetnym miga żółte światło, to znaczy, że:
a) za chwilępojawisięświatłoczerwone,
b) za chwilępojawisięświatłozielone,
c) sygnalizacjaniedziałai stosujemysiędo znakówpionowychi poziomych.
13. Omdlenie najszybciej mija, gdy poszkodowany:
a) siedzi,
b) leżyna boku,
c) leżyna plecachz uniesionyminogamii rękami.
14. Jeżeli ranny jest przytomny i podejrzewamy u niego uraz kręgosłupa piersiowego, to należy go ułożyć:
a) na boku,
b) na wznak,na twardympodłożu,
c) na brzuchu.
15. Jeżeli poszkodowany ma wyczuwalne tętno i oddech, a zaczyna wymiotować, to należy:
a) położyćgona plecach,
b) przyciągnąćjegogłowędo klatkipiersiowej,
c) ułożyćgow pozycjibocznejustalonej.
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16. W razie oparzenia ranę należy:
a) posmarowaćtłustymkremem,
b) polewaćzimnąwodą,
c) obwiązaćopaskąuciskową.
17. W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem przejeżdża:
a) jakoostatni,
b) przed pojazdem 2,
c) przed pojazdem 3.
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18. W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem:
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a) ustępujepierwszeństwapojazdowi 3,
b) ustępujepierwszeństwapojazdowi 2,
c) jedzieostatni.
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19. W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem:
a) ustępujepierwszeństwapojazdowi 2,
b) ustępujepierwszeństwapojazdowi 3,
c) przejeżdżajakoostatni.
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20. W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem:
a) przejeżdżapierwszy,
b) mapierwszeństwoprzed pojazdem 2,
c) przejeżdżaostatni.
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