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1. Za bra nia się wcho dze nia na jezd nię:

a) bez po śred nio przed ja dą cym po jaz dem, w tym na przej ściach dla pie szych, 

b) bez po śred nio przed ja dą cym po jaz dem, z wy jąt kiem przejść dla pie szych,

c) na przej ściach dla pie szych.

2. Kie ru ją cy ro we rem zbli ża ją cy się do skrzy żo wa nia dróg rów no rzęd nych mu si ustą pić pierw szeń stwa po -

jaz dom nad jeż dża ją cym z:

a) pra wej stro ny, 

b) le wej stro ny, 

c) obu stron.

3. Gdy po li cjant na skrzy żo wa niu stoi przo dem lub ty łem do nad jeż dża ją cych po jaz dów, to:

a) mo gą one wje chać na skrzy żo wa nie – ma ją otwar ty ruch,

b) mo gą one wje chać na to skrzy żo wa nie, je śli wjaz du nie utrud nia obec ność in nych sa mo cho dów,

c) nie mo gą one wje chać na skrzy żo wa nie.

4. Dwóch ro we rzy stów: 

a) mo że je chać obok sie bie po chod ni ku,

b) nie mo że je chać obok sie bie, 

c) mo że je chać obok sie bie po jezd ni, jeśli nie utrudnia to poruszania się pozostałym uczestnikom ruchu.

5. Pie szy po ru sza ją cy się w stre fie za miesz ka nia:

a) mo że ko rzy stać z ca łej sze ro ko ści dro gi i ma pierw szeń stwo przed po jaz da mi, 

b) mo że ko rzy stać z ca łej sze ro ko ści dro gi pod wa run kiem, że ustę pu je pierw szeń stwa po jaz dom, 

c) nie mo że po ru szać się po jezd ni.

6. Przed sta wio ny znak ozna cza: 

a) na kaz skrę tu w le wo, 

b) na kaz jaz dy z pra wej stro ny zna ku, 

c) za kaz skrę tu w le wo.

7. Przed sta wio ny znak ostrze ga przed:

a) nie okre ślo ną licz bą nie bez piecz nych za krę tów – bez po da nia kie run ków za krę tów,

b) dwo ma nie bez piecz ny mi za krę ta mi, z któ rych pierw szy jest w pra wo, a kie run ku dru gie -

go za krę tu znak nie okre śla.

c) dwo ma nie bez piecz ny mi za krę ta mi, z któ rych pierw szy jest w pra wo, a dru gi w le wo,
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8. O skrzy żo wa niu dróg rów no rzęd nych ostrze ga znak:

a) b) c)

9. Przed sta wio ny znak ozna cza, że kie ru ją cy po jaz dem:

a) nie mu si ustę po wać pierw szeń stwa pie szym znaj du ją cym się na dro dze,

b) nie mo że prze kro czyć pręd ko ści 20 km/h,

c) wy jeż dża ze stre fy za miesz ka nia.

10. Ro we rzy stów nie do ty czy znak:

a) b) c)

11. Uło że nie cia ła po szko do wa ne go uła twia ją ce od dy cha nie i krą że nie krwi, a tak że za po bie ga ją ce za krztu -

sze niu umoż li wia po zy cja:

a) na wznak,

b) twa rzą do zie mi,

c) bez piecz na (bocz na usta lo na).

12. W sy tu acji zła ma nia ko ści na le ży ją:

a) na sta wić,

b) na cią gnąć i zmniej szyć ból,

c) unie ru cho mić.

13. Przy udzie la niu ran nym pierw szej po mo cy na miej scu wy pad ku na le ży przede wszyst kim:

a) udzie lić po mo cy tym, któ rych stan za gra ża ży ciu,

b) po dać ran nym le ki uspo ka ja ją ce,

c) po je chać po le ka rza.

14. Pierw sza po moc w przy pad ku opa rzeń po win na po le gać na:

a) po le wa niu opa rzo ne go miej sca zim ną wo dą, 

b) po le wa niu opa rzo ne go miej sca cie płą wo dą, 

c) sma ro wa niu opa rzo ne go miej sca ma ścią.

15. Kie ru ją cy ro we rem uczest ni czą cy w wy pad ku dro go wym z ofia ra mi w lu dziach po wi nien w pierw szej

ko lej no ści:

a) za pi sać ad re sy świad ków, 

b) za pew nić bez pie czeń stwo w miej scu wy pad ku, 

c) od da lić się ce lem we zwa nia po go to wia ra tun ko we go lub po li cji.
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16. Wi dząc przed prze jaz dem ko le jo wym dwa mi ga ją ce na prze mian czer wo ne sy gna ły, kie ru ją cy po jaz dem:

a) po wi nien za trzy mać po jazd,

b) mo że prze je chać przez prze jazd, je że li upew nił się, że nie nad jeż dża po ciąg,

c) nie mu si za cho wać szcze gól nej ostroż no ści.

17. Na przed sta wio nym skrzy żo wa niu kie ru ją cy po jaz dem 1:

a) prze jeż dża ostat ni, 

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

c) ma pierw szeń stwo przed po jaz dem 3.

18. Na przed sta wio nym skrzy żo wa niu 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.

19. Na przed sta wio nym skrzy żo wa niu 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.

20. Na przed sta wio nym skrzy żo wa niu kie ru ją cy po jaz dem 1 ma pierw szeń stwo przed po jaz dem: 

a) 2, 

b) 3, 

c) uprzy wi le jo wa nym 4.
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