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1. Kie ru ją ce mu ro we rem nie wol no:
a) po ru szać się chod ni kiem,

b) wy prze dzać in nych po jaz dów,

c) cią gnąć za so bą oso by na wrot kach.

2. Gdy po li cjant stoi na skrzy żo wa niu przo dem lub ty łem do po jaz dów, to:
a) nie mo gą one wje chać na skrzy żo wa nie,

b) mo gą one wje chać na skrzy żo wa nie pod wa run kiem, że go szyb ko opusz czą,

c) mo gą wje chać na skrzy żo wa nie.

3. Je że li kierujący rowerem zbli ża 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.

4. Pie szy po wi nien się po ru szać po:
a) dro dze dla pie szych, na wet gdy jest po bo cze,

b) po bo czu, na wet gdy obok jest chod nik,

c) jezd ni, na wet gdy obok jest dro ga dla pie szych.

5. Pie sze mu nie wol no:
a) po ru szać się po jezd ni w stre fie za miesz ka nia,

b) prze cho dzić przez jezd nię po za przej ściem dla pie szych,

c) prze bie gać przez jezd nię.

6. Oso ba, któ ra nie ma 10 lat, a ja dzie po chod ni ku ro we rem, to:
a) pie szy,

b) kie ru ją cy,

c) kie row ca.

7. Kierującemu rowerem nie wol no:
a) po ru szać się po chod ni ku,

b) uży wać w ob sza rze za bu do wa nym sy gna łu dźwię ko we go,

c) wjeż dżać bez po śred nio pod nad jeż dża ją cy po jazd.

8. Gdy kierujący rowerem zo ba czy przed sta wio ny znak, po wi nien się za trzy mać:

a) za zna kiem,

b) tyl ko, je śli nad jeż dża ją in ne po jaz dy,

c) za wsze, nie za leż nie od na tę że nia ruch.

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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9. W miej scu ozna czo nym tym zna kiem:

a) pie szy po wi nien się po ru szać po chod ni ku,

b) kierujący rowerem mo że się po ru szać z pręd ko ścią do 30 km/h,

c) pie szy ma pierw szeń stwo przed ro we rzy stą.

10. Włą cze nie się do ru chu na stę pu je przy wy jeź dzie ozna ko wa nym zna kiem:

a) b) c)

11. Przed sta wio ny znak ozna cza:

a) pierw szeń stwo dla wjeż dża ją cych od stro ny zna ku,

b) pierw szeń stwo dla nad jeż dża ją cych z prze ciw ka,

c) po czą tek dro gi jed no kie run ko wej.

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

a) b) c)

13. U po szko do wa ne go od dy cha nie uła twia po zy cja:
a) na wznak,

b) na brzu chu,

c) bocz na usta lo na.

14. Świa dek wy pad ku, w któ rym są ofia ry, w pierw szej ko lej no ści po wi nien:
a) za bez pie czyć miej sce wy pad ku,

b) za pi sać świad ków wy pad ku,

c) udzie lić pierw szej po mo cy.

15. Przy udzie la niu pierw szej po mo cy po szko do wa nym w wy pad ku na le ży przede wszyst kim:
a) po dać ran nym le ki,

b) od da lić się z miej sca wy pad ku w ce lu we zwa nia le ka rza,

c) udzie lić po mo cy oso bom z za gro że niem ży cia.
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16. Ma saż ser ca pro wa dzi się:
a) co naj mniej 5 mi nut,

b) do mo men tu, aż po szko do wa ny od zy ska tęt no,

c) nie dłu żej niż 15 mi nut.

17. W przed sta wio nej sy tu acji kierujący rowerem:

a) prze jeż dża pierw szy,

b) ustę pu je pierw szeń stwa po jaz do wi 1,

c) prze jeż dża ostat ni.

18. W przed sta wio nej sy tu acji kie ru ją cy ro we rem:

a) prze jeż dża pierw szy,

b) ustę pu je pierw szeń stwa po jaz do wi 3,

c) ustę pu je pierw szeń stwa po jaz do wi 4.

19. W przed sta wio nej sy tu acji kie ru ją cy ro we rem:

a) prze jeż dża pierw szy,

b) ustę pu je pierw szeń stwa po jaz do wi 2,

c) ustę pu je pierw szeń stwo po jaz do wi 3.

20. W tej sy tu acji kie ru ją cy ro we rem:

a) wjeż dża na skrzy żo wa nie po ustą pie niu pierw szeń stwa po jaz -

do wi 3,

b) nie mo że wje chać na skrzy żo wa nie,

c) mo że wje chać na skrzy żo wa nie, nie ustę pu jąc pierw szeń stwa

żad ne mu z po jaz dów.
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