
                                     TEST – KARTA ROWEROWA [15 PYTAŃ]                      MAJ 2018/A 
 
1)Kierującemu rowerem zabrania się: 
a) wyprzedzać inne pojazdy, 
b) ciągnąć za sobą osobę na wrotkach, sankach lub łyżwach, 
c) jechać w kolumnie rowerowej 
 

2) Rower musi być obowiązkowo wyposażony w: 
a) jedno światło pozycyjne barwy czerwonej umieszczone z tyłu, które może być migające, 
b) światła odblaskowe na ramie i na pedałach, 
c) lusterko umieszczone po lewej stronie kierownicy. 
 

3) Rower powinien posiadać: 
a) dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku, 
b) lusterko wsteczne umieszczone po prawej stronie pojazdu, 
c) bagażnik z tyłu pojazdu, przeznaczony do przewozu innej osoby. 
 

4) Ruch prawostronny obowiązuje: 
a) wszystkich kierujących pojazdami z wyjątkiem motorowerów i rowerów, 
b) wszystkich kierujących pojazdami, 
c) tylko kierujących pojazdami silnikowymi. 
 
5) Znak ten: 
a) nakazuje jazdę w prawo lub w lewo za znakiem, 
b) nakazuje jazdę tylko w lewo za znakiem, 
c) nakazuje jazdę w lewo lub w prawo przed znakiem 
  
6) Który z tych znaków dotyczy szkół? 
                          a)                                     b)                                        c) 

 

 

 

 

7) Ten znak oznacza, że: 
a) poruszasz się drogą podporządkowaną, 
b) masz obowiązek zatrzymania się przed drogą z 
pierwszeństwem przejazdu w każdym przypadku, 
c) poruszasz się drogą z pierwszeństwem przejazdu 
 
8) W tej sytuacji kierujący motocyklem: 
a) jedzie ostatni, 
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2, 
c) jedzie pierwszy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9) W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1: 
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z 
numerem 3, 
b) ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem 
numer 2, 
c) jedzie pierwszy.  
 
 
 
 
 

10) Na tym skrzyżowaniu: 
 a) rowerzysta pojedzie pierwszy, 
 b) kolejność będzie następująca: 3-1-2, 
 c) najpierw pojadą oba samochody. 
 
 
 
 
 

 

 

11) Jeżeli ofiara wypadku nie oddycha, to należy: 
a) rozpocząć sztuczne oddychanie 30 uciśnięć i 2 dechy 
b) rozpocząć sztuczne oddychanie 2 uciśnięcia i 30 wdechów 
c) rozpocząć sztuczne oddychanie 15 uciśnięcia i 30 wdechów 
 

12) Jeżeli konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny, to należy unieruchomić: 
a) miejsce złamania i najbliższe stawy, 
b) wyłącznie najbliższy złamaniu staw, 
c) jedynie samo miejsce złamania. 
 

13) Który z tych znaków zobowiązuje rowerzystę do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu na 
skrzyżowaniu? 
a)                                        b)                                   c) 

                                                  
 
14) Który z tych znaków informuje, że znajdujemy się na drodze głównej? 
                         a)                                             b)                                          c)  

 
 

 

 

15) Znak ten oznacza: 
 a) koniec strefy ograniczonego postoju, 
 b) drogę z pierwszeństwem przejazdu,  
 c) koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu. 
 
 
 


