
Test na Kartę Rowerową 
Test jednokrotnego wyboru – czas 40 min 

 
1.Kierujący rowerem na przejeździe dla rowerzystów: 
      a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom jadącym jezdnią, 
      b) jest włączającym się do ruchu, 
      c) ma pierwszeństwo przed pojazdami.  
2. Zabrania się zatrzymywania roweru, jeśli nie wynika to z warunków ruchu drogowego 
     a) na drodze jednokierunkowej na obszarze zabudowanym, 
     b) w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania, 
     c) w odległości mniejszej niż 2 m od znaku "STOP".  
3. Za pieszego w ruchu drogowym uznaje się osobę:  
    a) prowadzącą kolumnę pieszych, 
    b) w wieku powyżej 10 roku życia jadącą na rowerze, 
    c) pchającą wózek inwalidzki. 
4. Dziesięcioletnie dziecko prowadzące rower jest:  

a. pieszym,   
b. kierującym, 
c. kierowcą. 

5. Warunkiem przewożenia na rowerze dziecka w wieku do lat 7 jest umieszczenie go na:  
a. bagażniku umieszczonym z tyłu roweru,  
b. ramie roweru,  
c. dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.  

6. Przejeżdżanie przez przejazd dla rowerzystów oznaczony znakiem:  

 

a. gwarantuje rowerzyście bezpieczne przejechanie w poprzek drogi, 
b. obliguje rowerzystę do zachowania ostrożności, 
c. zwalnia rowerzystę z zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem  

7. Znak ten oznacza zakaz:  

                       

a. zawracania, ale tylko na skrzyżowaniu poza obszarem zabudowanym,  
b. tylko skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu, 
c. skręcania w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu.  

8 Znak ten oznacza:  

                        

a. zakaz wjazdu w obu kierunkach,  
b. zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych,  
c. wyraża zakaz wjazdu na drogę lub jezdnie od strony jego umieszczenia  

9. Znak ten oznacza:  

 

 

 

a) pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi, 
b) pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka,  
c) pierwszeństwo dla wjeżdżających od strony znaku 
 
 

 
 
 
10. Kierujący pojazdem widząc ten znak jest ostrzegany o:  



 
 

 

 

 

 

      a) drodze biegnącej ukośnie,  
      b) skrzyżowaniu z drogą gruntową z prawej strony,  
      c) skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie.  
11 Rowerzysta poruszający się poboczem ma zakaz:  

a) wyprzedzania innego rowerzysty, 
b) zawracania,  
c) jazdy bez trzymania nóg na pedałach 

12.Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego rowerzysty jadącego po jezdni:  
       a) na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym,  

    b) bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,  
    c) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia  

13 . Kolumna pieszych w wieku do lat 10 korzystając z jezdni obowiązana jest między innymi:  
a)   poruszać się prawą stroną jezdni,  
b)   iść lewą strona drogi,  

      c)   iść po chodniku.  
14 . Rower musi być obowiązkowo wyposażony w:  

a)    migające światło pozycyjne barwy czerwonej umieszczone z tyłu,  
b) światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie innym niż trójkąt umieszczone z tyłu,  
c) co najmniej dwa skutecznie działające hamulce (ręczny i nożny).  

15 . Kierujący rowerem poruszając się w strefie zamieszkania jest obowiązany:  
a)    jechać z prędkością 20 km na godzinę,  
b) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się 

poprzedzającego pojazdu,  
c) jechać z prędkością bezpieczną, czyli 40 km na godzinę.  

 
16 . W sytuacji przedstawionej na rysunku kierujący rowerem (A):  

 

a) przejeżdża ostatni,  
b) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi C,  
c) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi B.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem:  
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1,  
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2, 
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2.  

 

 
18 W przedstawionej sytuacji rowerzysta:  
     a)   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2, 
     b)   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1, 
     c)    przejeżdża jako pierwszy. 
 
 

 
 
19. W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem nr 1, zamierzając jechać na wprost:  

a)   nie może wjechać na skrzyżowanie,  
b) może wjechać na skrzyżowanie i zatrzymać się na wysokości pasa dzielącego jezdnie,  
c) może zatrzymać się tuż za przejściem dla pieszych.  

 

 



20 . Kierujący pojazdem Nr 1 na takim skrzyżowaniu:  

 

a)  ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 2,  
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem Nr 3,  
c) przejeżdża ostatni.  

 

21.Jeżeli konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny, to należy unieruchomić: 

      a) wyłącznie najbliższy złamaniu staw, 
      b) jedno samo miejsce złamania, 
      c) miejsce złamania i najbliższy staw. 
 
22.Które numery telefonów alarmowych są prawidłowe: 

    a)  999, 112, 997, 998 
    b)  966, 912, 998, 999 
    c)  669, 912, 697, 999 

 
23. Jaki opatrunek zastosujesz do zatamowania krwotoku: 

     a) chłodzący, 
     b) uszczelniający, 
     c) uciskowy. 
 
24. Kiedy należy poszkodowanego ułożyć w pozycji ustalonej (bezpiecznej): 

      a) gdy podejrzewasz uraz kręgosłupa, 
      b) gdy jest nieprzytomny, oddycha, dławi się wymiocinami i wiemy, że nie ma urazu kręgosłupa, 
      c) zawsze gdy jest nieprzytomny. 
 
25. Jeśli ofiara wypadku po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu to należy: 

      a) przedtem podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe, 
      b) namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną,  
      c) pozwolić jej odejść  do domu, zalecając wizytę u lekarza. 
 

 
 
 


