
Egzamin na kartę rowerową – 2019 r.

Przeczytaj uważnie pytania i odpowiedzi, następnie zaznacz właściwą odpowiedź 
otaczając literę A, B, lub C kółkiem

1. Przed wykonaniem manewrów na drodze wymagających zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy 
należy

A. używać dzwonka.

B. sygnalizować zamiar przez wyciągnięcie odpowiednio prawej lub lewej ręki.

C. trzymać zawsze obie ręce na kierownicy.

2. W tej sytuacji rowerzysta

A. ustępuje tylko straży pożarnej.

B. ma pierwszeństwo przed pojazdem szynowym.

C. ustępuje pierwszeństwa obu pojazdom.

3. Osobę, która prowadzi rower nazywa się w Kodeksie drogowym 

A. rowerzystą. B. pieszym. C. turystą.

4. Jeśli kierujący ruchem stoi bokiem do jadącego rowerzysty, to oznacza, że 

A. należy stać (zatrzymać się). 

B. trzeba czekać na zezwolenie, aby przejechać  przez skrzyżowanie. 

C. można jechać, ale najpierw należy się upewnić, że nic nie nadjeżdża.

5. Osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej uważa się za 

A. rowerzystę. B. kierującego pojazdem. C. pieszego.

6. Przypomnij sobie hierarchię ważności stosowaną w ruchu drogowym. W pierwszej kolejności 
należy się stosować do

 A. sygnałów świetlnych.

 B. poleceń i sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem.

 C. znaków drogowych. 

7. Często można zauważyć, że dzieci są przewożone na bagażniku lub na ramie rowerów. Czy przepisy
pozwalają, tak postępować? 

A. Tak. B. Nie. C. Nie jest to określone.

8. Prawidłowo wyposażony rower powinien posiadać 

A. jedno światło z przodu barwy białej, jedno z tyłu czerwone odblaskowe, dwa hamulce. 

B. jedno światło pozycyjne z przodu barwy białej lub żółtej, jedno światło pozycyjne z tyłu 
barwy czerwonej, jedno światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu o kształcie innym niż 
trójkąt, jeden skutecznie działający hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy. 

C. jedno światło z przodu barwy żółtej, jedno światło barwy czerwonej odblaskowe, jeden 
sprawny hamulec, dzwonek.



9. Rowerzysta, widząc pojazd jadący przed nim, który się zatrzymał przed przejściem dla pieszych

A. może go ominąć.

B. nie może go ominąć. 

C. może go ominąć, ale pod warunkiem, że droga nie jest śliska.

10. Czy dozwolona jest jazda rowerem wzdłuż po przejściu dla pieszych? 

A. Tak. B. Nie. C. Nie jest to w żaden sposób uregulowane.

11. Znak ten informuje o

 A. drodze dla rowerów. 

B. przejeździe dla rowerzystów. 

C. pasie ruchu na jezdni wyznaczonym dla rowerzystów.

12. Poniżej są przedstawione trzy znaki oznaczone cyframi: 1, 2 i 3. 

1 2 3

 

Do zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie zobowiązuje znak z cyfrą 

A. 1 B. 2 C. 3 

13. Znak ten oznacza: 

A. drogę z pierwszeństwem. 

B. nakaz jazdy prosto. 

C. drogę jednokierunkową.

14. Znak ten znajduje się 

A. przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem. 

B. przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną. 

C. w pobliżu przejazdu kolejowego.

15. W tej sytuacji rowerzysta  

A. ma pierwszeństwo przed samochodami. 

B. przejeżdża drugi. 

C. przejeżdża ostatni.



16. Jeżeli rowerzysta wyjeżdża na drogę twardą z drogi gruntowej, to 

A. włącza się do ruchu. 

B. nie musi ustępować pierwszeństwa. 

C. nie musi zachować szczególnej ostrożności.

17. Jeżeli rowerzysta skręca w lewo na jezdni dwukierunkowej, to powinien 

A. najpierw zbliżyć się do prawej strony jezdni. 

B. zbliżyć się do środka jezdni. 

C. zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni.

18. Zachowanie szczególnej ostrożności na drodze polega na

A. bardzo wolnym poruszaniu się w każdej sytuacji.

B. obserwowaniu przejść dla pieszych.

C. zwiększeniu uwagi po to, aby dostosować swoje zachowanie do warunków bądź sytuacji 
drogowych i aby móc odpowiednio szybko zareagować.

19. Odpowiedz, czy następujące zdanie jest prawdziwe:

„Jeżeli warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni, to dozwolona 
jest wyjątkowo jazda po chodniku.”

A. Nie jest to nigdzie określone.

B. Tak.

C. Nie.

20. Rowerzysta

A. ma obowiązek ułatwiać przejazd pojazdom uprzywilejowanym w ruchu.

B. nie ma obowiązku ułatwiania przejazdu pojazdom uprzywilejowanym w ruchu.

C. w zależności od sytuacji może ułatwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu w ruchu.

21. Rowerzysta, gdy dojeżdża do przystanku szkolnego, na którym stoi autobus, powinien

A. zachować szczególną ostrożność.

B. przyspieszyć i ominąć pojazd.

C. czekać, aż kierowca da mu znak, że może jechać.

22. Znak ten umieszcza się przed

A. przejazdami tramwajowymi.

B. przejazdami kolejowymi.

C. skrzyżowaniami równorzędnymi.



23. Rowerzysta, gdy zbliża się do przejścia dla pieszych, ma obowiązek

A. zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.

B. rozglądać się dookoła, bo może spotkać pieszych.

C. zawsze zatrzymać się przed przejściem.

24. Rowerzysta na tym skrzyżowaniu ustępuje
pierwszeństwa

A. tylko autobusowi.

B. tylko samochodowi.

C. obu pojazdom.

25. W tej sytuacji rowerzysta  

A. ma pierwszeństwo przed samochodami. 

B. przejeżdża drugi. 

C. przejeżdża ostatni.


