
FINAŁ 
XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU 

DROGOWYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

Mikluszowice, 4-6 czerwca 2019 r.  
 

TEST WIEDZY 

(tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 
 

1. Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”  nie dotyczy  
a. pieszego. 

b. kolumny pieszych. 

c. kierującego rowerem. 

 

2. Znak B-23 „zakaz zawracania”  zabrania zawracania 

a. tylko na najbliższym skrzyżowaniu. 

b. oraz skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. 

c. od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie. 

 

3. Włączaniem do ruchu nie jest 

a. rozpoczynanie jazdy po zatrzymaniu niewynikającym z warunków ruchu drogowego. 

b. rozpoczynanie jazdy po postoju wynikającym z przepisów ruchu drogowego. 

c. wjeżdżanie na jezdnię z pasa ruchu dla pojazdów powolnych. 

 

4. Zakaz wyrażony znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania”  

a. nie dotyczy kolumn pieszych. 

b. dotyczy również chodnika. 

c. nie dotyczy jeźdźców. 

 

5. Pojazdem uprzywilejowanym jest pojazd, który wysyła sygnały świetlne 

w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o 

a. zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. 

b. niezmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. 

c. zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami do jazdy dziennej. 

 

6. Podczas wymijania kierujący pojazdem jest obowiązany 

a. zjechać na prawo i w razie potrzeby zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się. 

b. zachować odstęp minimum 1 metr od wymijanego pojazdu. 

c. upewnić się, czy kierujący za nim nie rozpoczął wyprzedzania. 

 

7. Po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym pieszy ma obowiązek używania 

elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu jeżeli 

porusza się po 

a. drodze dla pieszych.  

b. poboczu. 

c. chodniku. 



8. Pieszym jest dziecko do lat 10 kierujące rowerem pod opieką osoby 

a. 14-letniej. 
b. 16-letniej. 
c. 18-letniej. 

 

 

9. W sytuacji przedstawionej na rysunku szczególną ostrożność 

ma obowiązek zachować 
a. tylko kierujący rowerem. 
b. tylko kierujący pojazdami nr 1 i nr 2. 

c. kierujący rowerem oraz kierujący pojazdami nr 1 i nr 2. 

 

 

 

10. Kierujący rowerem może korzystać z chodnika wyjątkowo, gdy  
a. idących pieszych po chodniku jest niewielu i świeci upalne słońce. 
b. opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 jadącą na rolkach. 

c. opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem. 

 

 

11. Znak ten oznacza zakaz 
a. ruchu rowerów tylko po jezdni. 

b. ruchu na jezdni i poboczu rowerów. 
c. wjazdu wózków rowerowych i rowerów. 

 

 

12. Kierujący rowerem włącza się do ruchu przy 
a. wjeżdżaniu na pobocze z drogi dla rowerów. 
b. wjeżdżaniu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów. 
c. ruszaniu po zatrzymaniu się wynikającym z warunków ruchu drogowego. 

 

 

13. Pieszemu zabrania się 
a. wchodzenia na torowisko, na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej, 

gdy zapory są podniesione. 
b. wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu na obszarze niezabudowanym, który nie 

ogranicza widoczności drogi. 
c. przechodzenia przez torowisko wyodrębnione z jezdni poza miejscem do tego 

przeznaczonym. 
 

 
14. W sytuacji przedstawionej na rysunku szczególną ostrożność 

ma obowiązek zachować   
a. tylko kierujący rowerem, gdyż włącza się do ruchu. 
b. tylko kierujący rowerem i kierujący pojazdem nr 2. 

c. kierujący rowerem oraz kierujący pojazdami nr 1 i nr 2. 

 

 



15. Obowiązkowym wyposażeniem roweru jest 
a. dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o przeraźliwym dźwięku. 
b. z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej. 
c. z tyłu – co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie trójkąta 

oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej – może być migające. 
 

 

16. Kierującemu rowerem nie zabrania się 
a. w celu ułatwienia wyprzedzania zjeżdżania jak najbardziej w prawo. 

b. wyprzedzania z lewej strony pojazdu, który sygnalizuje zamiar skręcania w lewo. 
c. wyprzedzania innych niż rower powoli jadących pojazdów z ich prawej strony. 

 

 

17. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne powoli jadące pojazdy z ich prawej 

strony z wyjątkiem 

a. roweru. 

b. samochodu. 

c. motoroweru. 

 

 

18. Znak P-27 "kierunek i tor ruchu roweru"   wskazuje kierującemu 

rowerem tor ruchu roweru na 

a. chodniku i określa kierunek jego ruchu. 

b. poboczu i określa kierunek jego ruchu. 

c. jezdni i określa kierunek jego ruchu. 

 

 

19. Podczas wymijania kierujący pojazdem jest obowiązany  

a. zachować odstęp minimum 1 metr od wymijanego pojazdu. 

b. w razie potrzeby zmniejszyć prędkość. 

c. zachować szczególną ostrożność. 

 

 

20. Przecięcie się w jednym poziomie dwóch dróg mających jezdnie stanowi 

skrzyżowanie, pod warunkiem, że ich jezdnie należą do 
a. dróg gruntowych. 

b. drogi twardej i drogi gruntowej. 
c. drogi publicznej i drogi wewnętrznej. 

 

 

21. Skrzyżowanie nie odwołuje znaku 
 

 

 

 

 

a.  b. c. 

 

 

 



 

 

22. Znak „droga dla rowerów”  obowiązuje do miejsca umieszczenia znaku 

 

   
    a.             b.   c. 

 

 

 

23. Znajdujący się na przejeździe dla rowerzystów kierujący rowerem 
a. ma pierwszeństwo przed innymi pojazdami. 
b. ma obowiązek zmniejszyć prędkość.  
c. zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności, gdyż włącza się do ruchu. 

 

 

 

24. Który z przedstawionych znaków drogowych oznacza pierwszeństwo na zwężonym 

odcinku drogi: 

 

         
      a.              b.              c. 

 

 

25. Kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania się wskazuje tabliczka 
 

                     
 

a. b. c. 

 

 

 


