Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
w roku szkolnym 2016
Test znajomości przepisów ruchu drogowego
dla szkół podstawowych
(test jednokrotnego wyboru)

1.Który z tych znaków zabrania wjazdu rowerów?
a)

b)

c)

2. Znak ten oznacza:

a) dla kierującego nakaz rozmów przez telefon komórkowy,
b) dla pasażera zakaz używania telefonu komórkowego,
c) nie jest ujęty w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
3. Znak ten oznacza:

a) szlak rowerowy lokalny,
b) szlak rowerowy międzynarodowy,
c) zmianę kierunku szlaku rowerowego.
4. Kierujący rowerem widząc taki sygnał:

a) może skręcić w lewo, po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu się, że
nie utrudni ruchu innym uczestnikom,
b) może spodziewać się, że podczas skręcania w lewo i zawracania tor jego jazdy nie
będzie kolidował z torem ruchu innych pojazdów,
c) może skręcić w lewo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem.

5. 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.

6. Znak ten:
a) rozdziela pasy ruchu o tym samym kierunku,
b) bezwzględnie zabrania wyprzedzania,
c) rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych.
7. W strefie ruchu oznakowanej tymi znakami:
a) mają zastosowanie takie przepisy jak w strefie zamieszkania,
b) obowiązują przepisy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
c) obowiązuje tylko zasada prawej strony i ograniczonego zachowania.

8. Kierującemu zabrania się postoju:
a) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu do
słupka wskaźnikowego z jedną kreską,
b) za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu do słupka
wskaźnikowego z dwoma kreskami,
c) na poboczu obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni.
9.Kierujący rowerem jest obowiązany używać świateł:
a) w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego - przez całą dobę,
b) w czasie zmniejszonej przejrzystości powietrza w ciągu dnia,
c) tylko od zmierzchu do świtu.
10. Kierującemu pojazdem zabrania się:
a) wyprzedzania tylko pojazdów silnikowych na przejściach dla pieszych i bezpośrednio
przed nimi,
b) wyprzedzania pojazdu na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi o ruchu
kierowanym,
c) jazdy wzdłuż przejścia dla pieszych.
11. Uczestnik ruchu to:
a) pieszy,
b) wyłącznie kierujący,
c) osoba kierująca ruchem drogowym.
12. Czy dopuszczalne jest holowanie roweru przez innego rowerzystę?
a) tak, na połączeniu giętkim, ale długość holu (linki) musi wynosić od 4 do 6 metrów,
b) tak, ale tylko jadąc poboczem,
c) nie.

13. Rower obowiązkowo powinien być wyposażony w:
a) światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie trójkąta, umieszczone z tyłu,
b) dwa skutecznie działające hamulce,
c) światło pozycyjne barwy białej umieszczone z przodu.
14. Przechodząc przez przejście dla pieszych wyznaczone na drodze dwujezdniowej,
pieszy:
a) po wejściu na przejście wyznaczone na pierwszej jezdni, ma pierwszeństwo przed
wszystkimi pojazdami, także jadącymi drugą jezdnią,
b) na przejściu wyznaczonym na drugiej jezdni powinien postępować tak, jakby wchodził
na nie z chodnika,
c) nie jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.
15. Prawo jazdy kategorii AM:
a) może otrzymać dziecko, które wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęło
wymagany wiek 13 lat:
b) może otrzymać dziecko, które wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęło
wymagany wiek 14 lat:
c) otrzymuje każdy po ukończeniu 18 roku życia.
16. Przy jakiej dozwolonej prędkości na drodze, kierujący rowerem jednośladowym,
przy spełnieniu dodatkowych warunków, może korzystać z chodnika położonego wzdłuż
tej drogi?
a) 40 km/h,
b) 50 km/h,
c) 60 km/h,
17. Rowerzyście podczas jazdy zabrania się:
a) wyprzedzania samochodów,
b) jazdy szybciej niż 40 km/godz.,
c) korzystania z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

18. Część jezdni na wlocie skrzyżowania, wyróżniona zazwyczaj innym kolorem
nawierzchni, wyznaczona na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu,
przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia
pierwszeństwa, to:
a) przejazd dla rowerów,
b) śluza dla rowerów,
c) ścieżka rowerowa.

19. Na zwężonym po obu stronach odcinku drogi, na którym nie ma znaków drogowych
regulujących pierwszeństwo przejazdu:
a) pojazd mniejszy ustępuje pierwszeństwa pojazdowi większemu, cięższemu,
b) obowiązuje zasada prawej ręki,
c) pierwszeństwo przejazdu jest ustalane przez kierujących na migi.
20. Przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która:
a) ukończyła 17 lat
b) posiada kartę rowerową,
c) ukończyła 13 lat.

