
[Wpisz tekst] 

 

TEST WIEDZY  NA    KARTĘ      ROWEROWĄ    ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                   ( imię i nazwisko ucznia/ uczennicy  ; klasa) 

 

1.Chodnik to część drogi przeznaczona do ruchu 
a) rowerów 
b) pieszych 
c) pieszych i rowerzystów 

 
2.Rowerzysta widząc ten znak 
a) może wjechać na drogę za znakiem 
b) nie może wjechać na drogę za znakiem 
c) powinien zachować szczególną ostrożność 
 
3.Rowerzysta zbliżając się do skrzyżowania oznaczonego tym 
znakiem  
a) przejeżdża pierwszy 
b) ustępuje pierwszeństwa każdemu pojazdowi 
c)  ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony 
 
 
4.Znak ten zabrania rowerzyście jazdy po 
 
a) jezdni i drodze dla rowerów 
b) drodze dla rowerów i chodniku 
c) jezdni i poboczu 
 
5. Który ze znaków nakazuje ustąpić pierwszeństwa: 
 

a)  b)      c)  
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6.W tej sytuacji rowerzysta przejeżdża  
   a) trzeci 
   b) drugi 
   c) pierwszy 
 
 

                             

 

7. W tej sytuacji rowerzysta przejeżdża 
a) pierwszy 
b) drugi 
c) trzeci 

 
 
 
 
8. W tej sytuacji rowerzysta przejeżdża  
   a) pierwszy 
   b) drugi 
   c) trzeci 
 
 
 
 
 
9. Który pojazd opuści to skrzyżowanie ostatni? 
 
a) pojazd uprzywilejowany 
b) samochód osobowy z prawej strony 
c) rower 
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10. Za tym znakiem rowerzysta napotka 

    a) zakręt w prawo 

    b) niebezpieczny zakręt w lewo 

    c) niebezpieczny zakręt w prawo 

 

11. Za tym znakiem rowerzysta ma zakaz: 

a) postoju 

b)  zatrzymywania się                                          

c)  postoju w dni nieparzyste. 

 

12.Znak ten oznacza drogę przeznaczoną 

 

 
a) tylko dla rowerów jednośladowych. 
b) dla rowerów wielośladowych niezależnie od ich szerokości. 
c)  dla rowerów jednośladowych i wielośladowych o szerokości  
      nieprzekraczającej 0,9 m. 

13. W tej sytuacji rowerzysta 

    a) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2       

    b) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 

    c) przejeżdża ostatni 

14.Wymijanie to: 

a) przechodzenie obok nieporuszającego się pojazdu 
b) przejeżdżanie obok pojazdu poruszającego się w przeciwnym kierunku 
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c) przejeżdżanie obok pojazdu  poruszającego się w tym samym kierunku 
 

15.Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy 

a) tylko z ich prawej strony 
b) tylko z ich lewej strony 
c) z ich prawej strony 

 

16.Zabrania się zatrzymania pojazdu w: 

   a) miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego     

       pojazdu 

b) tunelu, na moście lub na wiadukcie 
c) strefie zamieszkania 
 
17.Znak ten oznacza 

a)obowiązek zatrzymania pojazdu przed znakiem 
b)obowiązek zatrzymania pojazdu przed drogą z pierwszeństwem 
c)zawsze zakaz wjazdu za znak bez upewnienia się, że mamy wolny przejazd 
 

18.Jaką kolejność należy zachować podczas zakładania opatrunku 

na ranę: 

a) wata i bandaż 

b) gaza, wata i bandaż 

c) wata i plaster z opatrunkiem 

19. Pierwszą czynnością, poprzedzającą udzielanie pomocy ofiarom 

wypadku powinno być: 

a) wezwanie pogotowia ratunkowego 

b) wezwanie policji 

c) zadbanie o bezpieczeństwo ruchu na miejscu wypadku 
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20. Najprościej przywrócić do przytomności osobę która zemdlała, 

można : 

a) polewając jej głowę i twarz wodą 

b) podnosząc i przytrzymując jej kończyny w górze 

c) uderzając ją kilkakrotnie w policzki 

 

21. Przy podejrzeniu złamania kończyny należy: 

a) poruszyć kończyną w celu sprawdzenia czy jest złamana 

b) sprawdzić zakres ruchów nieprawidłowych 

c) przystąpić do unieruchomienia kończyny 

 

22. W tej sytuacji (ulewa) kierujący rowerem 

a) może jechać po chodniku 
 

b) powinien jechać lewą stroną drogi     
   

c) musi zjechać na jezdnię, ponieważ chodnik jest  
                   za wąski 

 

23.Zaznacz prawidłowy numer telefonu alarmowego: 

a)  221 

b) 112 

c)  312 
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TEST     odpowiedzi   na kartę    rowerową 

…………………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko, klasa) 

L.p. A B C ODPOWIEDŹ 
UCZNIA 

PRAWIDŁOWA 
ODPOWIEDŹ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
6.      

7.      

8.      

9.      
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11.      
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14.      
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RAZEM  
 

    

 


