Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
w roku szkolnym 2016
Test znajomości przepisów ruchu drogowego
dla gimnazjów
(test jednokrotnego wyboru)
1. Motorowerzyście zabrania się wyprzedzania ciągnika rolniczego jadącego po jezdni:
a) na drodze, wzdłuż której nie ma pobocza,
b) jeśli ciągnik jest z przyczepą,
c) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.
2. Masa czterokołowca lekkiego nie może przekroczyć:
a) 300 kg
b) 350 kg
c) 450 kg
3. Kierujący motorowerem widząc przed sobą pojazd, który jechał w tym samym
kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym:
a) może go ominąć z zachowaniem szczególnej ostrożności,
b) nie może go ominąć,
c) może go ominąć, jeżeli nie jest to pojazd silnikowy.
4. Po jezdni porusza się pieszy zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Z której strony
pieszego przejeżdża motorowerzysta podczas wymijania go?
a) z lewej
b) z prawej
c) z dowolnej
5. Kiedy dozwolone jest korzystanie przez motorowerzystów z drogi dla rowerów?
a) przy małym ruchu rowerów
b) tylko w razie braku pobocza albo niemożliwości skorzystania z niego
c) nigdy
6. Motorowerzyście zabrania się:
a) jazdy po drodze wewnętrznej
b) jazdy po jezdni, jeżeli obok jest pobocze i podczas jazdy nie utrudni to ruchu pieszym
c) trzymania kierownicy tylko jedną ręka podczas skrętu w lewo
7. Rower i wózek rowerowy może być poruszany:
a) tylko siła mięśni osoby jadącej tym pojazdem
b) pomocniczym napędem elektrycznym zasilanym prądem
c) tylko pomocniczym napędem elektrycznym zasilanym prądem

8. Zabrania się zatrzymania motoroweru:
a) na poboczu obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni
b) za znakiem „zakaz zatrzymywania się” i umieszczonym pod nim tabliczki
wskazującej koniec tego zakazu
c) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z
prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu
9. Za tym znakiem jest zatoka:

a) w tunelu
b) dla autobusów
c) na pasie ruchu dla rowerów
10. Za którym ze znaków nie można skręcić w lewo?

a)

b)

c)

11. Zatrzymanie pojazdu na powierzchni wyłączonej (P-21) oznaczone tym znakiem jest:

a) dozwolone nie dłużej niż 1 minutę,
b) dozwolone, bez opuszczania pojazdu przez kierującego,
c) zabronione.
12. Na terenie oznaczonym tym znakiem:

a) obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów silnikowych,
b) rowerzysta ma pierwszeństwo przed innymi pojazdami,
c) urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę, mogą nie być oznakowane
znakami ostrzegawczymi.

13. Sygnał zielony wyświetlany na tym sygnalizatorze:

a) zabrania zawracania,
b) zabrania skrętu w lewo,
c) zezwala na skręt w prawo.
14. Znak ten oznacza:

a) szlak rowerowy międzynarodowy,
b) szlak rowerowy lokalny,
c) odpowiedzi a i b są błędne.
15. Przedstawiona postawa -ręka podniesiona do góry-policjanta regulującego ruchem
na skrzyżowaniu oznacza:

a) zmianę dotychczas dawanego sygnału,
b) pozwolenie na wjazd na skrzyżowanie dla pojazdów na lewym pasie ruchu,
c) odpowiednik sygnału zielonego na sygnalizatorze.

16. Znak ten:
a) rozdziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
b) bezwzględnie zabrania wyprzedzania,
c) rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.
17. Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie określa:
a) zasad ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu,
b) wymagań w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami,
c) wymagań w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników tego ruchu,
18. Obowiązek używania w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających
właściwym warunkom technicznym:
a. dotyczy kierującego czterokołowcem;
b. nie dotyczy kierującego czterokołowcem lekkim;
c. dotyczy także kierującego motocyklem fabrycznie wyposażonego w pasy
bezpieczeństwa.

19. Obowiązek posiadania aktualnej polisy z zakresu OC pojazdu dotyczy:
a. wszystkich zarejestrowanych pojazdów,
b. nie dotyczy pojazdów będących w użytkowaniu przez MSWiA
c. nie dotyczy pojazdów będących w użytkowaniu przez służbę zdrowia
20. W czasie mgły, zezwala się na ruch po jezdni kolumnie pieszych złożonej z:
a) żołnierzy bez elementów odblaskowych, ale z latarkami,
b) osób do lat 18 bez elementów odblaskowych ale z latarkami,
c) osób powyżej lat 18 używających jednocześnie elementy odblaskowe i latarki.
21. Zachowanie szczególnej ostrożności jest wymagane w czasie:
a) wymijania,
b) jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,
c) omijania pieszego.
22. Co to jest obszar zabudowany?
a) obszar, na którym znajdują się budynki mieszkalne
b) obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi
c) obszar oznaczony zielonymi tablicami z białymi napisami nazwy miejscowości
23. Co to jest autostrada?
a) droga dwujezdniowa przedzielona pasem zieleni
b) droga dwujezdniowa na której prędkość minimalna wynosi 40 km/h
c) drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie
dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczona do ruchu tylko do ruchu pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni
mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h.
24. Szerokość roweru maksymalnie może wynosić:
a) 100 centymetrów
b) 85 centymetrów
c) 95 centymetrów
25. Rower powinien być obowiązkowo wyposażony w:
a) element odblaskowy barwy czerwonej w kształcie trójkąta umieszczony z tyłu,
b) co najmniej dwa hamulce,
c) światło w kolorze czerwonym umieszczone z tyłu, nie może być migające.

