
Test nr 1– znajomość przepisów ruchu drogowego.

Imię i nazwisko ucznia ................................................... Klasa ......................

Skończyłeś/aś  10  lat  –  możesz  otrzymać  kartę  rowerową.  Aby  móc  bezpiecznie  poruszać  się  po drogach,  niezbędnym
warunkiem jest wykazanie się znajomością przepisów ruchu drogowego.

Przeczytaj uważnie poniższe pytania i wybierz pod każdym z nich jedną prawidłową odpowiedź.

1. Jaki jest wymagany wiek, by uzyskać kartę rowerową?

A. -7 lat

B. -10 lat

C. -12 lat

2. Który z wymienionych poniżej przypadków nie jest włączaniem się do ruchu?

A. -wjeżdżanie z drogi polnej na jezdnię,

B. -wjeżdżanie z drogi jednokierunkowej na drogę dwukierunkową,

C. -wjeżdżanie z parkingu na jezdnię,

3. Wymijanie to przejeżdżanie obok:

A. stojącego pojazdu po prawej stronie drogi,

B. poruszającego się pojazdu w tym samym kierunku,

C. poruszającego się pojazdu w przeciwnym kierunku.

4. Co w pierwszej kolejności decyduje o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu?

A. -znaki dawane przez policjanta kierującego ruchem,

B. -znaki drogowe pionowe,

C. -sygnalizacja świetlna,

5. Kierujący ruchem na skrzyżowaniu policjant stoi do ciebie tyłem. Oznacza to, że:

A. –możesz jechać,

B. –nie możesz jechać, czekasz aż stanie do ciebie bokiem,

C. –musisz poczekać aż stanie do ciebie przodem.

6. Do obowiązkowego wyposażenia roweru zaliczamy:

A. -hamulec, sygnał dźwiękowy ostrzegawczy, światło białe przednie, światło czerwone tylne,
siodełko, rama,

B. -hamulec, światło białe przednie, światło czerwone tylne, światło odblaskowe tylne, sygnał
dźwiękowy ostrzegawczy,

C. -światło  czerwone  tylne,  światło  odblaskowe  tylne,  hamulec,  koła  przednie  i  tylne,
przekładnia łańcuchowa,

7. Rowerzysta dojeżdżając do skrzyżowania widzi ten znak to znaczy, że:

A. informowany jest, że ma pierwszeństwo,

B. ustępuje pierwszeństwa wszystkim pojazdom jadącym po drodze z pierwszeństwem,

C. obowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.



8. Jesteś  świadkiem wypadku,  w  którym  są  ranni.  Masz  obowiązek  powiadomić  służby  pomocy.
Które numery ratunkowe są poprawne:

A. -Pogotowie Ratunkowe 999, Policja 997, Straż Pożarna 998,

B. -Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 998, Straż Pożarna 999,

C. –Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 997, Policja 999,

9. Przedstawiony znak:

A. -informuje, że w pobliżu jest punkt opatrunkowy,

B. -ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego,

C. -ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,

10. Zawracać możesz:

A. -przy  dojeżdżaniu  do  wierzchołka  wzniesienia  pod  warunkiem  zachowania  szczególnej
ostrożności,

B. -na  prostym  i  równym  odcinku  drogi  (wyłącznie  w  sytuacji,  gdy  w  pobliżu  nie  ma
elementów drogi wpływających na zwiększenie zagrożenia takich jak: wiadukty, autostrady,
przejazdy, mosty itp.),

C. -na moście, pod warunkiem, że nie widać żadnych innych pojazdów.

11. Który ze znaków zakazuje wjazdu rowerów?

A B C

12. Który ze znaków jest znakiem nakazu?

A B C

13. Który ze znaków drogowych zakazuje ruchu pieszych?

A B C

 



14. Który ze znaków drogowych informuje nas, że mamy pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie?

A B C

15. W znakach ostrzegawczych przeważa kolor:

A. niebieski,

B. czerwony,

C. żółty,

16. Znaki nakazu mają kształt:

A. prostokąta, 

B. trójkąta,

C. koła,

17. W przedstawionej sytuacji rowerzysta: 

A. powinien zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych,

B. może przejechać po przejściu, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym,

C. może przejechać po przejściu dla pieszych, ponieważ obok nie ma przejazdu dla rowerów.

18. Jedziesz jezdnią dwukierunkową, na której pasy ruchu w dwóch kierunkach oddzielone są liniami.
Przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu  (np. podczas wyprzedzania) jest dozwolone:

A. –z dowolnej strony jeśli nie zajeżdżamy drogi innym pojazdom, 

B. –tylko od strony linii przerywanej,

C. –tylko od strony linii ciągłej,

19. Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych pierwszeństwo ma:

A. -pojazd nadjeżdżający z przeciwka,

B. -pojazd czterokołowy przed pojazdem dwukołowym,

C. -pojazd nadjeżdżający z prawej strony,

20. Który rysunek pokazuje prawidłowo wykonany manewr skręcania w lewo?

A B C



21. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

A. przejeżdża ostatni,

B. ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem Nr 1,

C. przejeżdża pierwszy

22. Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem nr 3:

A. ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem nr 2,

B. ustępuje pierwszeństwa pojazdom nr 1 i nr 2,

C. przejeżdża pierwszy.

23. W przypadku oparzenia należy:

A. posmarować miejsce oparzenia posiadaną maścią gojącą,

B. chłodzić miejsce oparzenia w zimnej wodzie przez ok. 15 minut, a następnie nałożyć jałowy
opatrunek,

C. przemyć miejsce oparzenia spirytusem lub wodą utlenioną.

24. Opatrunek uciskowy należy stosować w przypadku:
A. stłuczenia,

B. złamania z przemieszczeniem,

C. mocno krwawiącej rany

25. Pierwszej pomocy przedmedycznej powinien udzielać:
A. każdy w zakresie swoich możliwości i umiejętności,
B. tylko lekarz,

C. tylko lekarz lub wykwalifikowany ratownik.


