Test na kart´ rowerowà nr 5
...............................................

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. Zbli˝ajàc si´ do przejÊcia dla pieszych,
na którym sà piesi, rowerzysta powinien:
a) zawsze zatrzymaç si´ przed przejÊciem,
b) jechaç powoli, aby piesi zdà˝yli przejÊç
przez jezdni´,
c) szybko przejechaç, ˝eby zdà˝yç przed
pieszymi.
2. Zastosowanie przez policjanta jadàcego
za pojazdem krótkotrwa∏ego w∏àczenia
niebieskiego Êwiat∏a b∏yskowego i sygna∏u
dêwi´kowego o zmiennym tonie oznacza
polecenie:
a) zatrzymania pojazdu,
b) ustàpienia miejsca pojazdowi
uprzywilejowanemu,
c) opuszczenia pojazdu.
3. Omijanie pojazdu, który zatrzyma∏ si´ przed
przejÊciem dla pieszych, jest:
a) zabronione, jeÊli przed przejÊciem znajduje
si´ sygnalizacja Êwietlna,
b) zabronione,
c) dozwolone, przy zachowaniu szczególnej
ostro˝noÊci.

9. Po tym sygnale mo˝e
zapaliç si´ tylko:
a) sygna∏ ˝ó∏ty i czerwony,
b) sygna∏ ˝ó∏ty,
c) sygna∏ zielony.
10. Ten znak ostrzega
kierujàcego pojazdem:
a) o stromym podjeêdzie,
b) o niebezpiecznym zjeêdzie,
c) o Êliskiej jezdni.

17. Na tym skrzy˝owaniu rowerzysta przeje˝d˝a:

11. Ten znak oznacza:
a) skrzy˝owanie,
b) drog´ z pierwszeƒstwem
przejazdu,
c) koniecznoÊç ustàpienia
pierwszeƒstwa przejazdu.
12. Znak ten oznacza:
a) drog´ dla rowerów,
b) drog´ dla wszystkich
pojazdów jednoÊladowych,
c) zakaz wjazdu rowerów.
13. Który znak oznacza drog´ jednokierunkowà?

8. Kiedy rower powinien jechaç z w∏àczonymi
Êwiat∏ami?
a) od zmierzchu do Êwitu, w tunelu i we mgle,
b) w nocy od 1 paêdziernika do koƒca lutego
oraz w tunelu,
c) od zmierzchu do Êwitu, jeÊli rower jest
prowadzony po jezdni.

a) drugi,
b) trzeci,
c) pierwszy.
18. Jaka jest kolejnoÊç przejazdu przez
to skrzy˝owanie?

a)

b)

c)

14. Na tym skrzy˝owaniu pierwszy przejedzie
pojazd:

6. W jakim wieku mo˝na otrzymaç kart´
rowerowà?
a) 8 lat,
b) 10 lat,
c) 12 lat.
7. Widzàc na przejeêdzie kolejowym dwa
migajàce Êwiat∏a czerwone, rowerzysta:
a) powinien zatrzymaç rower,
b) mo˝e przejechaç przez przejazd
z zachowaniem ostro˝noÊci,
c) powinien zatrzymaç si´, ˝eby przeprowadziç
rower przez przejazd.

klasa

16. Pieszy idàcy poboczem w strefie
zamieszkania:
a) jest obowiàzany poruszaç si´ lewà stronà
drogi,
b) mo˝e iÊç prawà stronà drogi,
c) mo˝e korzystaç z ca∏ej szerokoÊci drogi.

4. Numer pogotowia ratunkowego to:
a) 996,
b) 992,
c) 999.
5. Po której stronie drogi nale˝y iÊç,
prowadzàc rower, jeÊli droga nie posiada
chodnika?
a) po lewej stronie drogi,
b) po prawej stronie drogi,
c) po dowolnej stronie drogi,
ust´pujàc pierwszeƒstwa pojazdom
samochodowym.

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

a) A, B, C.
b) B, A, C.
c) C, B, A.
19. Czy ka˝dy ma obowiàzek udzielenia pierwszej
pomocy ofiarom wypadku?
a) tak,
b) nie,
c) pomocy mo˝e udzieliç tylko lekarz.

a) A,
b) B,
c) D.
15. D∏ugoÊç kolumny pieszych nie mo˝e
przekraczaç:
a) 20 m,
b) 50 m,
c) 100 m.
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20. Do opatrzenia krwawiàcych ran nale˝y
zastosowaç:
a) wy∏àcznie opatrunek pokropiony spirytusem
salicylowym,
b) opatrunek uciskowy z gazy lub p∏ótna oraz
banda˝a,
c) jodyn´ lub spirytus salicylowy.

