
FINAŁ 
XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU 

DROGOWYM DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

 

 

Mikluszowice, 4-6 czerwca 2019 r.  
 

 

TEST WIEDZY 

(tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 
 

 

 

 

 

1. Znak D-3   wraz z umieszczoną pod nim tabliczką, umieszczony na drodze 

 o dopuszczalnej prędkości nie większej niż 

a. 30 km/h oznacza, że ruch roweru może odbywać się bez wyznaczonych pasów ruchu. 

b. 40 km/h oznacza, że ruch roweru może odbywać się bez wyznaczonych pasów ruchu. 

c. 50 km/h oznacza, że ruch roweru może odbywać się bez wyznaczonych pasów ruchu. 

 

 

 

2. Znak ten                    oznacza zakaz skręcania w lewo 

a.  w najbliższą drogę. 

b. i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu. 

c. na odcinku od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania. 

 

3. Dziecko w wieku do lat 10 kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej to 

a. kierujący pojazdem. 

b. pieszy. 

c. kierowca. 

 

4. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest  

a. on kierowany przez osobę w wieku minimum 16 lat i porusza się po drodze 

dla rowerów. 

b. umieszczone z przodu roweru na jego ramie, w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

jazdy. 

c. umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. 

 

5. Podczas wymijania kierujący pojazdem jest obowiązany 
a. w razie potrzeby zmniejszyć prędkość. 

b. zachować szczególną ostrożność. 

c. zachować odstęp minimum 1 metr od wymijanego pojazdu. 

 

6. Włączaniem się do ruchu jest wjeżdżanie 

a. z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem. 

b. z drogi twardej do strefy zamieszkania. 

c. na drogę ze strefy zamieszkania. 

 



7. Liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może 

przekraczać 

a. 10. 

b. 15. 

c. 5. 

 

8. Dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi jeśli 
a. znajduje się pod opieką osoby w wieku 8 lat. 

b. porusza się drogą przeznaczoną wyłącznie dla pieszych. 

c. znajduje się na chodniku i jest pod opieką osoby w wieku 9 lat. 

 

9. Zabrania się cofania pojazdem 
a. na drodze jednokierunkowej. 

b. na skrzyżowaniu. 

c. w tunelu.  

 

10. Zabrania się zatrzymania pojazdu 

a. w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek. 

b. w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu. 

c. przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu 

kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską. 

 

 

 

11. Znak ten                      kierującemu rowerem 
a. zabrania wyprzedzania innego rowerzysty. 

b. zabrania wyprzedzania motorowerzysty. 

c. nie zabrania wyprzedzania innego rowerzysty. 

 

 

 

12. Znak ten    oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących 

a. tylko rowerami wielośladowymi. 

b. tylko rowerami jednośladowymi. 

c. wszelkimi rowerami. 

 

 

13. Kierującemu pojazdem zabrania się 

a. oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu. 

b. zawracania na skrzyżowaniu na drodze ekspresowej. 

c. wyprzedzania na przejściu dla pieszych na którym ruch jest kierowany. 

 

 

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

b. kolumny pieszych. 

c. kierującego rowerem. 

 

 

 



15. W tej sytuacji kierujący rowerem jadący z zamiarem 
jazdy prosto przez skrzyżowanie powinien 
a. przyspieszyć, aby zdążyć przejechać przez skrzyżowanie 

przed samochodem zamierzającym skręcić w prawo. 

b. zachować ostrożność i ustąpić pierwszeństwa samochodom. 
c. zachować szczególną ostrożność w czasie dojeżdżania 

do skrzyżowania. 
 

 

 

16. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych 

dla ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 
a. 10. 
b. 12. 
c. 14. 

 

17. Kierujący motorowerem 
a. obowiązany jest zachować ostrożność zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów. 
b. obowiązany jest zachować szczególną ostrożność zbliżając się do przejazdu 

dla rowerzystów. 

c. przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią ma pierwszeństwo przed 

rowerem. 
 

 

18. Znak B-42 „koniec zakazów”       nie odwołuje zakazu wyrażonego znakiem 
 

    

 

 

a.   b.   c. 

 

19. Odległość pomiędzy jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż  
a. 300 m. 
b. 200 m. 

c. 100 m. 
 

 

20. W tej sytuacji kierujący motorowerem 
a. może wjechać na skrzyżowanie. 
b. ma pierwszeństwo przed tramwajem. 
c. może wjechać na skrzyżowanie jako ostatni. 

 

 

 

 

 

 

21. W strefie zamieszkania dopuszczalna prędkość motoroweru wynosi 
a. 45 km/h. 
b. 40 km/h. 
c. 20 km/h. 



22. Kierujący motorowerem ustępuje pierwszeństwa pieszemu 
a. znajdującemu się na jezdni w strefie ruchu. 
b. znajdującemu się na drodze w strefie zamieszkania. 
c. przechodzącemu przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, 

gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. 
 

23. Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania czterokołowcem lekkim, którego  
a. dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość 

jazdy do 50 km/h. 

b. masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 

km/h. 
c. rzeczywista masa całkowita nie przekracza 400 kg i konstrukcja ogranicza prędkość 

jazdy do 40 km/h. 
 

 

24. W tej sytuacji, kiedy na skrzyżowaniu ruchem kieruje 

policjant, kierujący motorowerem 
a. ma pierwszeństwo przed pojazdem straży pożarnej 

zgodnie ze znakami drogowymi. 
b. ma obowiązek z prawej strony ominąć policjanta 

kierującego ruchem. 
c. będzie mógł skręcić w lewo po podaniu odpowiedniego 

sygnału przez policjanta kierującego ruchem. 

 

 

 

25. Włączanie się do ruchu przez kierującego motorowerem nie występuje przy 

wjeżdżaniu 
a. z drogi podporządkowanej na drogę główną. 

b. na drogę twardą z drogi gruntowej. 
c. na drogę z nieruchomości. 

 

 


