FINAŁ WOJEWÓDZKI
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSWTA RUCHU
DROGOWEGO DLA SPECJALNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
TEST WIEDZY

(test jednokrotnego wyboru – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa)

1. Widząc ten znak rowerzysta:
a. nie może wjechać na drogę za tym znakiem,
b. może jechać dalej bez żadnych ograniczeń.

2. Za tym znakiem rowerzysta:
a. nie może jechać po tej drodze,
b. może jechać pod warunkiem ustępowania pierwszeństwa pieszym.

3. Znak ten oznacza:
a.nakaz jazdy w lewo (skręcanie przed znakiem),
b. nakaz jazdy w prawo (skręcanie przed znakiem).

4. Znak ten oznacza:
a. most,
b. tunel.

5. Po drodze oznaczonej tym znakiem można jechać rowerem:
a. dowolnym,
b. tylko jednośladowym,

6. Za tym znakiem rowerzysta może:
a. zawrócić,
b. skręcić w prawo.

7. Znak ten oznacza:
a. skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie,
b. skrzyżowanie dróg równorzędnych.
8. Dopuszcza się umieszczenie świateł odblaskowych barwy białej dodatkowo:
a. z tyłu wózka rowerowego,
b. z przodu roweru i wózka rowerowego,

9. Światło odblaskowe w rowerze nie może mieć kształtu:
a. koła,
b. trójkąta.
10. Pieszy opiekujący się dzieckiem poniżej 7. roku życia:
a. ma obowiązek poruszania się lewą stroną jezdni,
b. może poruszać się prawą stroną jezdni.
11. Do obowiązkowego wyposażenia roweru należy:
a. światło pozycyjne tylne,
b. światło odblaskowe przednie.
12. Pas ruchu dla rowerów jest częścią:
a. chodnika,
b. jezdni.
13. Jaki jest numer alarmowy pogotowia?
a. 997,
b. 999.
14. Kierujący rowerem powinien w pierwszej kolejności jechać:
a. po drodze dla rowerów, po jezdni, po poboczu,
b. po drodze dla rowerów, po poboczu, po jezdni.
15. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu:
a. nie musi sygnalizować manewru, jeśli skręca w prawo,
b. zawsze obowiązany jest podać sygnał przez wyciągnięcie ręki w odpowiednim
kierunku.
16. Przechodzenie przez jezdnię w miejscu ograniczonej widoczności drogi:
a. jest zabronione,
b. jest dozwolone tylko na drogach o małym natężeniu ruchu.
17. Jaki jest numer alarmowy straży pożarnej:
a. 997,
b. 998.
18. Kiedy dozwolone jest korzystanie przez pieszych z drogi dla rowerów?
a. tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożliwości korzystania z nich,
b. nigdy.

19. Kierującemu rowerem zabrania się:
a. jazdy za drugim rowerzystą,
b. czepiania się pojazdów.

20. Rowerzysta po drodze ekspresowej:
a. może się poruszać,
b. nie może się poruszać.
21. Pieszemu zabrania się:
a. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas
przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
b. wchodzenia na tory, gdy zakończono podnoszenie zapór.
22. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze o dwóch jezdniach to
przejście:
a. uważa się za jedno,
b. na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne.
23. Rowerzyści mogą jechać obok siebie:
a. gdy na drodze nie ma innych pojazdów,
b. gdy nie utrudniają innym uczestnikom ruchu poruszania się po drodze.
24. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku autobusowym lub tramwajowym
łączy się z przejściem dla pieszych:
a. przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu,
b. pieszy, mimo to może przejść do i z przystanku w dowolnym miejscu pod
warunkiem zachowania szczególnej ostrożności i ustępowania pierwszeństwa
pojazdom.

25. Pieszy:
a. w strefie zamieszkania, może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo
przed pojazdami,
b. w wieku tylko do 12 lat poza terenem zabudowanym po zmierzchu, zobowiązany
jest nosić elementy odblaskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

