
FINAŁ GMINNY 

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA 

RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

 

 

(test jednokrotnego wyboru – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 

 

 

1. Znak ten oznacza: 

a. wypukłości na drodze, 

b. konieczność zachowania odpowiedniej prędkości podczas przejeżdżania 

przez próg zwalniający, 

c. nierówną drogę.  

 

2. Ten znak oznacza: 

a. drogę z pierwszeństwem przejazdu, 

b. ustąp pierwszeństwa przejazdu,  

c. koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu. 

 

3. Za tym znakiem: 

a. obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach, 

b. można pchać motorower po chodniku,  

c. można jechać motorowerem. 

 

 

4. Znak ten nakazuje: 

a. z prawej lub lewej strony znaku (prawa droga jest zawsze 

jednokierunkowa), 

b. w lewo lub prawo na najbliższym skrzyżowaniu, 

c. z prawej lub lewej strony znaku. 

 

5. Ten znak: 

a. ostrzega o garbach występujących na drodze na nieokreślonym 

odcinku,  

b. ostrzega o nierównej drodze na odcinku nie dłuższym niż 500 m, 

c. informuje o dwóch progach zwalniających występujących blisko 

siebie. 

 

 

 

 

 



6. Za tym znakiem motorowerzysta ma: 

a. obowiązek zatrzymania się przed linią ciągłą poprzeczną, 

b. nakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymywania się, 

c. obowiązek ustąpienia pierwszeństwa tylko pojazdom jadącym 

z prawej strony. 

 

 

7. Za tym znakiem jest: 

a. koniec obszaru zabudowanego, 

b. koniec miejscowości, 

c. obszar zabudowany.  

 

 

8. Gdy przejeżdżamy motorowerem obok stojącego samochodu, to: 

a. wyprzedzamy go, 

b. wymijamy go, 

c. omijamy go. 

 

9. W strefie zamieszkania dopuszczalna prędkość motoroweru wynosi? 

a. 20 km/h, 

b. 40 km/h, 

c. 45 km/h. 

 

10. Kierującemu motorowerem zabrania się: 

a. wyprzedzania kolumn pieszych, 

b. rozdzielania kolumn pieszych,  

c. jazdy za kolumną pieszych. 

 

11. Na autostradach i drogach ekspresowych zabrania się: 

a. jazdy motorowerem, 

b. wyprzedzania, gdy są dwa pasy ruchu w jednym kierunku, 

c. jazdy motocyklem o pojemności 125 cm3. 

 

12. Co oznacza sygnał dźwiękowy na przejściu dla pieszych wysyłany przez sygnalizator 

świetlny? 

a. „stój” – czerwone światło dla pieszych, 
b. „idź” – zielone światło dla pieszych, 
c. ostrzega kierujących pojazdami o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych. 

 



13. Co to jest ruch kierowany? 

a. ruch nakierowany odpowiednimi strzałkami umieszczonymi na jezdni, 

b. ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej, 

c. ruch zamykany i otwierany przez każdą pełnoletnią osobę. 

 

14. Znak “ograniczenie prędkości” odwoływany jest przez: 

a. najbliższe skrzyżowanie, 

b. znak „koniec zakazów”, 

c. odpowiedzi a i b są poprawne. 

 

15. Co to jest jezdnia? 

a. utwardzona część drogi, 

b. część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 

c. część drogi przeznaczona dla pieszych i pojazdów. 

 

16. Zabrania się cofania: 

a. na zwężonym odcinku jezdni, 

b. na moście i w tunelu, 

c. odpowiedzi a i b są prawidłowe. 

 

17. Motorowerzysta korzystający z drogi publicznej musi jechać: 

a. po lewej stronie, 

b. po prawej stronie, 

c. dowolną stroną.  

 

18. Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego rowerzysty jadącego po 

jezdni: 

a. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, 

b. na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi, 

c. bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest 

kierowany. 

 

19. Jaki jest numer alarmowy policji? 

a. 997, 

b. 998, 

c. 999. 

 

 



20. Rowerzysta przejeżdżając przez chodnik ma obowiązek: 

a. jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, 

b. ustąpić pierwszeństwa tylko pieszemu nadchodzącemu z prawej strony, 

c. przejechać przed pieszymi nie ustępując im pierwszeństwa. 

 

21. Podczas wyprzedzania motorowerzysta musi: 

a. bacznie obserwować zachowanie się kierującego wyprzedzanym pojazdem, 
b. zmniejszyć prędkość, 

c. zachować odległość, co najmniej 2 metry od wyprzedzanego pojazdu. 

 

22. Wymijanie to: 

a. przejeżdżanie motorowerem obok pieszego idącego w tym samym kierunku, 

b. przejeżdżanie motorowerem obok innego motoroweru jadącego z przeciwka, 

c. przejeżdżanie motorowerem obok unieruchomionego samochodu. 

 

23. Rowerzysta ustępuje pierwszeństwa pieszym: 

a. na drodze dla rowerów, 

b. na jezdni w strefie zamieszkania, 

c. zawsze. 

 

24. Osoba dorosła idąca po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązana: 

a. nieść zapaloną latarkę ze światłem czerwonym, 

b. używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, 

c. odpowiedzi a i b są prawidłowe.  

 

25. Za włączającego się do ruchu uważamy pojazd wjeżdżający: 

a. na drogę podporządkowaną z drogi z pierwszeństwem, 

b. na drogę z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, 

c. do strefy zamieszkania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pytania testowe są jednowariantowe (jedna poprawna odpowiedź). 

 

KLUCZ ODPOWIEDZI 

Nr 

pytania 

Poprawna 

odpowiedź 

1. B 

2. A 

3. B 

4. C 

5. B 

6. A 

7. A 

8. C 

9. A 

10. B 

11. A 

12. B 

13. B 

14. C 

15. B 

16. B 

17. B 

18. C 

19. A 

20. A 

21. A 

22. B 

23. B 

24. B 

25. B 

 

 


