
SPRAWDZIAN PIERWSZY

1. Kto nie jest uczestnikiem ruchu drogowego?
A. Policjant.
B. Pieszy.
C. Rowerzysta.

2. Pieszy to osoba, która 
A. wykonuje prace drogowe.
B. kieruje ruchem drogowym.
C. porusza się na wózku inwalidzkim. 

3. Osobę, która prowadzi rower nazywa się w Kodeksie drogowym
A. rowerzystą.
B. pieszym.
C. turystą.

4. W którym szeregu znajdują się części drogi, z których powinni korzystać piesi?
A. Jezdnia, pobocze, droga dla rowerów.
B. Chodnik, droga dla pieszych, pobocze.
C. Droga dla rowerów, droga dla pieszych, pobocze.

5. Pieszy poza obszarem zabudowanym powinien iść
A. prawym poboczem.
B. lewym poboczem.
C. dowolnym poboczem.

6. Jeżeli nie ma pobocza, to pieszy powinien iść
A. prawą stroną jezdni.
B. lewą stroną jezdni.
C. dowolną stroną jezdni.

7. Kolumna pieszych może się poruszać
A. prawą stroną jezdni.
B. lewą stroną jezdni.
C. dowolną stroną jezdni.

8. Przez przejście dla pieszych należy iść
A. skosem.
B. prostopadle do krawędzi jezdni.
C. dowolnie. 

9. Jeżeli po środku przejścia dla pieszych jest wysepka, to
A. każde przejście dla pieszych należy traktować jako oddzielne.
B. po zatrzymaniu się na wysepce nie trzeba się upewniać, gdy zamierza się  

przejść po pasach znajdujących się na jezdni.
C. nie wiadomo, jak się zachować. 
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10. Można przechodzić przez jezdnię poza przejściami dla pieszych, gdy 
A. nic nie jedzie i jest to droga z wysepką.
B. jest to droga jednokierunkowa.
C. odległość od przejścia przekracza 100 m.

11. Po zmierzchu piesi poruszający się poza miastem, np. poboczem 
A. mają obowiązek używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych użytkowników.
B. nie muszą nosić elementów odblaskowych.
C. muszą nosić latarki.

12. 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. 

13. Na drodze dla pieszych obowiązuje zasada, że
A. piesi ustępują pierwszeństwa rowerzystom.
B. rowerzyści ustępują pierwszeństwa pieszym.
C. uczestnicy postępują dowolnie, w zależności od sytuacji.

14. Ruch kierowany oznacza
A. ruch otwierany i zamykany wyłącznie za pomocą sygnalizacji świetlnej.
B. ruch otwierany i zamykany tylko przez osobę uprawnioną, np. policjanta.
C. zarówno ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej,  

jak i przez osobę uprawnioną, np. policjanta.

15. Jeśli kierujący ruchem stoi bokiem do pieszych, to oznacza, że
A. należy stać.
B. trzeba czekać na zezwolenie, aby przejść przez jezdnię. 
C. wolno iść, ale najpierw należy się upewnić, że nic nie nadjeżdża.

16. Znak ten oznacza

A. przejście podziemne dla pieszych.
B. przejście nadziemne dla pieszych.
C. drogę dla pieszych.

17. Znak ten jest z grupy znaków

A. pionowych.
B. poziomych.
C. uzupełniających.
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18. Znak ten jest znakiem

A. zakazu.
B. nakazu.
C. informacyjnym.

19. Z samochodu osobowego należy wysiadać
A. od strony jezdni.
B. od strony chodnika lub pobocza.
C. z dowolnej strony.

20. Do pojazdów komunikacji publicznej nie zalicza się
A. autobusu.
B. samochodu osobowego.
C. tramwaju.


