TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO
SZKOŁY GIMNAZJALNE
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. Który z manewrów jest włączaniem się do ruchu:
A) wjazd na drogę z nieruchomości,
B) wjazd z pola na drogę gruntową,
C) wjazd na jezdnię z pobocza.

2. Ile naleŜy utworzyć kolumn rowerów jednośladowych, jeŜeli na wycieczkę wyjedzie
70 rowerzystów?
A) 3,
B) 4,
C) 5.

3. W czasie mgły kierujący rowerem jest obowiązany:
A) zaprzestać jazdy,
B) korzystać z pobocza drogi, a jeŜeli nie jest to moŜliwe jechać jak najbliŜej krawędzi
jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu,
C) zachować szczególną ostroŜność.

4. Kierujący rowerem przejeŜdŜając przez chodnik lub drogę dla pieszych jest
obowiązany:
A) zachować szczególną ostroŜność,
B) zatrzymać się przed chodnikiem lub drogą dla pieszych,
C) jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

5. Rowerzyście zabrania się:
A) jazdy po autostradzie,
B) przejeŜdŜania przez tunel,
C) jazdy po drodze ekspresowej.
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6. Pieszym jest:
A) osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim,
B) dziecko do lat 10 kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej,
C) osoba prowadząca rower.

7. JeŜeli przed skrzyŜowaniem umieszczony jest sygnalizator nadający światło zielone
a następnie ustawiony jest znak „STOP” to;
A) naleŜy zatrzymać się w odpowiednim miejscu przed skrzyŜowaniem,
B) zachowując szczególną ostroŜność moŜna przejechać przez skrzyŜowanie,
C) moŜna w czasie przejazdu przez skrzyŜowanie wyprzedzić pojazd silnikowy.

8. Znaki ostrzegawcze:
A) uprzedzają o miejscu na drodze, w którym występuje niebezpieczeństwo,
B) uprzedzają o miejscu na drodze, w którym moŜe występować niebezpieczeństwo,
C) zobowiązują do zachowania szczególnej ostroŜności.
9. Ten znak nie dotyczy:
A) kierującego motocyklem jednośladowym,
B) kierującego motocyklem z bocznym wózkiem,
C) kierującego motorowerem.
10. Na tym skrzyŜowaniu kierujący pojazdem 1:
A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,
B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,
C) przejeŜdŜa ostatni.
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