Test na kart´ rowerowà nr 3
...............................................

imi´ i nazwisko

Masz przed sobà test sk∏adajàcy si´ z 20 poleceƒ. Pytania testowe majà trzy odpowiedzi: a, b, c. Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz jà i zamaluj d∏ugopisem kratk´
znajdujàcà si´ obok. Za ka˝dà poprawnà odpowiedê uzyskasz 1 punkt. Za rozwiàzanie
ca∏ego testu mo˝esz otrzymaç maksymalnie 20 punktów.
1. Rowerzysta, widzàc opuszczony szlaban
na przejeêdzie kolejowym, powinien:
a) zatrzymaç si´ przed szlabanem,
b) ominàç szlaban i przejechaç przez tory,
jeÊli nie widaç nadje˝d˝ajàcego pociàgu,
c) poprosiç pracownika kolei o podniesienie
szlabanu.
2. Kart´ rowerowà wydaje:
a) policja,
b) dyrektor szko∏y,
c) oÊrodek ruchu drogowego.
3. Kierujàcy rowerem mo˝e:
a) jechaç po jezdni obok innego uczestnika
ruchu,
b) jechaç blisko lewej kraw´dzi jezdni,
c) korzystaç z chodnika lub drogi dla pieszych
pod warunkiem, ˝e b´dzie jechaç powoli,
zachowa szczególnà ostro˝noÊç i ustàpi
miejsca pieszym.
4. Przewoziç na rowerze innà osob´ mo˝e osoba,
która ukoƒczy∏a:
a) 15 lat,
b) 17 lat,
c) 19 lat.
5. Kolumna rowerów powinna si´ sk∏adaç
maksymalnie z:
a) 10 rowerów,
b) 15 rowerów,
c) 20 rowerów.

9. Kierujàcy rowerem nie mo˝e wjechaç:

.......................

klasa

17. Na tym skrzy˝owaniu rowerzysta przejedzie:

a) na drog´ obj´tà zakazem ruchu pieszych,
b) do strefy zamieszkania,
c) na drog´ ekspresowà.
10. Na drogach wewn´trznych znak „Zakaz ruchu
w obu kierunkach” nie obowiàzuje:
a) samochodów osobowych,
b) samochodów ci´˝arowych,
c) rowerów.
11. Znaki ostrzegawcze majà kszta∏t:
a) okràg∏y,
b) kwadratowy,
c) trójkàtny.
12. Znak ten oznacza poczàtek
lub koniec szlaku rowerowego:
a) krajowego,
b) mi´dzynarodowego,
c) mi´dzymiastowego.

a) pierwszy,
b) drugi,
c) trzeci.
18. Na tym skrzy˝owaniu kierujàcy rowerem:

13. Widzàc ten znak oraz
pieszego przechodzàcego
przez jezdni´, kierujàcy
rowerem powinien:
a) ustàpiç pieszemu
pierwszeƒstwa,
b) w∏àczyç dzwonek, aby pieszy
ustàpi∏ pierwszeƒstwa rowerzyÊcie,
c) zwróciç pieszemu uwag´, ˝e nieprawid∏owo
porusza si´ po jezdni.
14. Znak ten oznacza:

6. Rowerzysta, zbli˝ajàc si´ do drogowego
przejazdu dla rowerzystów:
a) ust´puje pierwszeƒstwa samochodom,
b) ma pierwszeƒstwo przejazdu przed
ka˝dym pojazdem oprócz pojazdów
uprzywilejowanych,
c) powinien zsiàÊç z roweru i przeprowadziç
go na drugà stron´.
7. Rowerzysta, jadàc w tunelu, ma obowiàzek:
a) w∏àczenia przednich i tylnych Êwiate∏
rowerowych,
b) poruszania si´ jak najbli˝ej osi jezdni,
c) w∏àczenia tylko Êwiate∏ przednich.
8. Zbli˝ajàc si´ do przejÊcia dla pieszych,
na którym znajdujà si´ piesi, kierujàcy rowerem
powinien:
a) przejechaç powoli przez przejÊcie, omijajàc
ostro˝nie pieszych,
b) zawsze zatrzymaç si´ przed przejÊciem,
c) przejechaç z normalnà pr´dkoÊcià,
gdy˝ rowerzysta ma pierwszeƒstwo
przejazdu.

a) zakaz wjazdu rowerów,
b) przejazd dla rowerzystów,
c) drog´ dla rowerów.
15. JeÊli na drodze nie ma wyznaczonego
przejÊcia dla pieszych, a tylko przejÊcie
nadziemne, pieszy:
a) nie musi z niego korzystaç, jeÊli
przechodzàc przez jezdni´ w miejscu
nieoznaczonym zachowa ostro˝noÊç,
b) nie musi z niego korzystaç na terenie
zabudowanym,
c) ma obowiàzek korzystania z niego.
16. Je˝eli droga nie posiada chodnika
ani pobocza, to pieszy powinien:
a) poruszaç si´ jezdnià jak najbli˝ej jej prawej
kraw´dzi,
b) poruszaç si´ jezdnià jak najbli˝ej jej lewej
kraw´dzi,
c) mo˝e iÊç po prawej stronie jezdni,
je˝eli posiada ˝ó∏te elementy
odblaskowe na ubraniu lub tornistrze
szkolnym.
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a) ust´puje pierwszeƒstwa pojazdowi B,
b) ust´puje pierwszeƒstwa pojazdom B i C,
c) przeje˝d˝a pierwszy.
19. Najw∏aÊciwszym sposobem zatamowania
krwotoku t´tniczego z przedramienia jest:
a) na∏o˝enie opaski uciskowej,
b) zgi´cie koƒczyny w stawie ∏okciowym
i owini´cie jej banda˝em,
c) na∏o˝enie na ran´ ja∏owej gazy.
20. Kto ma obowiàzek udzielenia pierwszej
pomocy ofiarom wypadku?
a) pierwszej pomocy udziela tylko lekarz,
gdy˝ za pope∏nione b∏´dy grozi
odpowiedzialnoÊç karna,
b) pierwszej pomocy udziela si´ dopiero
w szpitalu, gdy˝ dopiero tam mo˝na
oceniç, w jaki sposób nale˝y pomóc
poszkodowanemu,
c) ka˝dy ma obowiàzek udzielenia pomocy,
poniewa˝ nawet w przypadku obecnoÊci
zagro˝eƒ mo˝na wykonaç cz´Êç dzia∏aƒ
ratunkowych.

