Test z ruchu pieszych
...............................................

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. Pieszy, idàcy jezdnià poza obszarem
zabudowanym, zobowiàzany jest poruszaç si´:
a) prawà stronà jezdni,
b) wed∏ug w∏asnego wyboru,
c) lewà stronà jezdni, aby widzieç
nadje˝d˝ajàce pojazdy.

9. Nie wymaga si´ karty rowerowej od osoby,
która ukoƒczy∏a:
a) 13 lat,
b) 17 lat,
c) 18 lat.
10. Co zrobisz, widzàc wypadek drogowy?

2. Pieszy mo˝e przejÊç przez jezdni´ w miejscu
nieoznaczonym:
a) je˝eli do najbli˝szego przejÊcia
dla pieszych jest wi´cej ni˝ 100 metrów
i jest dobra widocznoÊç,
b) zawsze, pod warunkiem zachowania
ostro˝noÊci,
c) je˝eli do najbli˝szego przejÊcia
dla pieszych jest wi´cej ni˝ 200 metrów.
3. Na przejÊcie dla pieszych mo˝na:
a) wchodziç nawet tu˝ przed nadje˝d˝ajàcym
pojazdem,
b) wchodziç po upewnieniu si´, ˝e nadje˝d˝ajàce pojazdy zatrzyma∏y si´ lub sà daleko,
c) wbiegaç.
4. W strefie zamieszkania piesi:
a) majà pierwszeƒstwo przed pojazdami,
b) ust´pujà pierwszeƒstwa kierujàcym
pojazdami,
c) nie mogà poruszaç si´ po jezdni.
5. Pieszy, przechodzàc przez skrzy˝owanie,
powinien:
a) przechodziç na ukos,
b) stosowaç si´ do poleceƒ wydawanych
przez policjanta,
c) nie zwracaç uwagi na nadje˝d˝ajàce pojazdy.
6. Przechodzenie przez drog´ dwujezdniowà
z wydzielonym pasem zieleni jest:
a) zawsze zabronione,
b) zawsze dozwolone,
c) dozwolone tylko w miejscach
wyznaczonych, na przejÊciach dla pieszych,
przejÊciach nadziemnych i przejÊciach
podziemnych.
7. Na drugà stron´ jezdni nie wolno przechodziç:
a) na zakr´tach,
b) po przejÊciach nadziemnych,
c) b´dàc dalej ni˝ 100 metrów od wyznaczonego przejÊcia dla pieszych.
8. Pieszy korzystajàcy z chodnika powinien:
a) poruszaç si´ lewà stronà chodnika i zajmowaç nie wi´cej ni˝ po∏ow´ jego szerokoÊci,
b) poruszaç si´ Êrodkiem chodnika,
c) poruszaç si´ prawà stronà chodnika i zajmowaç nie wi´cej ni˝ po∏ow´ jego szerokoÊci.

a) b´dziesz si´ przyglàda∏,
nie przeszkadzajàc,
b) pójdziesz dalej,
c) powiadomisz osob´ doros∏à o wypadku.
11. Pieszy to osoba, która:
a) porusza si´ tylko po chodniku lub poboczu,
b) znajduje si´ poza pojazdem na drodze,
a tak˝e prowadzi rower, wózek dzieci´cy,
podr´czny lub inwalidzki,
c) korzysta z drogi przewo˝ona pojazdem.
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17. Znak ten:
a) oznacza poczàtek
strefy, w której pieszy mo˝e
korzystaç z ca∏ej szerokoÊci
drogi i ma pierwszeƒstwo
przed pojazdami,
b) zakazuje wjazdu samochodom,
c) informuje, ˝e zbli˝amy si´ do przejÊcia
dla pieszych.
18. Ten znak oznacza:
a) poczàtek strefy
zamieszkania,
b) wejÊcie do tunelu,
c) przejÊcie podziemne dla pieszych.
19. Na tym skrzy˝owaniu pieszy:

12. W nocy lub przy z∏ej pogodzie pieszy
najbardziej widoczny jest z daleka, gdy:
a) ma na sobie elementy odblaskowe,
b) jest jasno ubrany,
c) jest ciemno ubrany.
13. Wsiadajàc do autobusu, nale˝y:
a) wejÊç jak najszybciej,
aby zajàç miejsce,
b) poczekaç, a˝ wysiàdà pasa˝erowie,
c) rozpychaç si´, aby szybciej
wejÊç do Êrodka.
14. PrzejÊcie dla pieszych to:
a) cz´Êç drogi przeznaczona do ruchu
pieszych,
b) powierzchnia jezdni lub torowiska
oznaczona za pomocà dwóch linii
przerywanych,
c) powierzchnia jezdni przeznaczona
do przechodzenia przez pieszych
oznaczona odpowiednimi znakami
drogowymi.

a) przechodzi pierwszy,
b) ust´puje pierwszeƒstwa pojazdom A i B,
c) ust´puje pierwszeƒstwa tylko pojazdowi B.
20. W tej sytuacji pieszy, jeÊli chce przejÊç
przez jezdni´:

15. Dziecko do lat 15, poruszajàc si´
po zmierzchu poza obszarem zabudowanym,
jest zobowiàzane u˝ywaç:
a) latarki z bia∏ym Êwiat∏em skierowanym
do ty∏u,
b) widocznych elementów odblaskowych,
c) jasnej odzie˝y i nakrycia g∏owy.
16. Znak ten oznacza zakaz ruchu
pieszych:
a) na ca∏ej drodze,
b) po tej stronie drogi,
na której znak ten jest umieszczony,
c) za tym znakiem.
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a) powinien zatrzymaç si´ i przepuÊciç
nadje˝d˝ajàcy pojazd,
b) mo˝e przechodziç bez zachowania
szczególnej ostro˝noÊci, gdy˝ znajduje si´
na przejÊciu dla pieszych,
c) powinien szybko przebiec przez jezdni´.

