TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Test wielokrotnego wyboru – jedna, dwie lub trzy odpowiedzi są prawidłowe.
Odpowiedź naleŜy zakreślić znakiem „X” w arkuszu odpowiedzi.
Przed zakreśleniem odpowiedzi dobrze się zastanów – nie dopuszcza się poprawek ani skreśleń.

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani:
A) ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne
usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się;
B) niezwłocznie zatrzymać swój pojazd w momencie usłyszeniu lub zauwaŜenia pojazdu
uprzywilejowanego;
C) zatrzymać pojazd równieŜ w miejscu gdzie przepisy zabraniają wykonania tej czynności
określonymi znakami lub sygnałami, aby umoŜliwić przejazd pojazdu
uprzywilejowanego.
2. Kierujący pojazdem, zbliŜając się do oznaczonego przystanku autobusowego
(trolejbusowego) na obszarze zabudowanym:
A) jest bezwzględnie obowiązany zmniejszyć prędkość i zatrzymać pojazd w miejscu
widocznym dla kierowcy autobusu;
B) jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umoŜliwić
kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeŜeli kierujący takim
pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania
z zatoki na jezdnię;
C) jest obowiązany zatrzymać się w taki sposób aby nie powodować zagroŜenia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla innych kierujących.
3. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
A) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;
B) hamować w sposób niepowodujący zagroŜenia bezpieczeństwa ruchu lub jego
utrudnienia;
C) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub
zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu:
A) poza skrzyŜowaniem jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po
pasie ruchu na który zamierza wjechać;
B) jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który
zamierza wjechać oraz pojazdowi wjeŜdŜającemu na ten pas z prawej strony;
C) musi przestrzegać szczególnej ostroŜności.
5. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
A) przy dojeŜdŜaniu do wierzchołka wzniesienia;
B) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
C) na skrzyŜowaniu, z wyjątkiem skrzyŜowania o ruchu okręŜnym lub na którym ruch jest
kierowany.
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6. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
A) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagroŜenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
B) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagroŜenia lub
tamowania ruchu, jeŜeli nie ma zabitego lub rannego;
C) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz
dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na Ŝądanie osoby uczestniczącej w wypadku.
7. Kierującemu pojazdem zabrania się:
A) przewoŜenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na
przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposaŜonego w poduszkę powietrzną dla
pasaŜera;
B) przewoŜenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na
przednim siedzeniu pojazdu samochodowego;
C) przewoŜenia w pojeździe samochodowym dziecka w wieku powyŜej 12 lat,
przekraczającego 150 cm wzrostu, w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do
przewoŜenia dzieci.
8. Przedstawiony znak ostrzega :
A) o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów;
B) o wypadku drogowym;
C) o niebezpieczeństwie związanym z wyprzedzaniem na wąskiej
drodze dwukierunkowej.

9. Kierujący pojazdem 1 dojeŜdŜając do skrzyŜowania
i widząc taką sytuację:
A) moŜe wjechać na skrzyŜowanie i zatrzymać się za
ostatnim samochodem;
B) moŜe skręcić w prawo lub lewo;
C) nie powinien wjeŜdŜać na skrzyŜowanie, jeŜeli
jedzie prosto.

10. Na tym skrzyŜowaniu:
A) pojazd szkoleniowy ustępuje pierwszeństwa
pojazdowi 2;
B) skręcając w lewo pojazd 4 ma pierwszeństwo przed
pojazdem 5;
C) pojazd 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.
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