
Test ze znajomości przepisów ruchu drogowego dla gimnazjów  
w zakresie karty motorowerowej 

 
1. W tej sytuacji pojazd 3: 
 

   
2. Pierwsza pomoc w przypadkach oparzeń to: 

a) gaszenie płonącej odzieży, 
b) polewanie miejsca oparzenia zimną wodą, 
c) unikanie ochłodzenia oparzonej skóry. 

3. Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem kolejowym, 
kierujący pojazdem: 

a) powinien zatrzymać pojazd, 
b) może przejechać przez przejazd, jeżeli upewni się, że nie zbliża się pociąg, 
c) powinien zachować szczególną ostrożność. 

 
4. Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest: 
 

         
 
5. W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi: 
 

  
 
6. Przy tamowaniu krwotoków stosuje się: 

a) opatrunek uciskowy na ranę, 
b) ucisk poniżej miejsca krwawienia, 
c) uniesienie do góry zranionej kończyny. 

 
 
 
 
 

 
a) 2, 
b) 3, 
c) 4. 

 

a) zabroniony od strony umieszczenia tego 
znaku, 

b) dozwolony od strony umieszczenia tego 
znaku, 

c) zabroniony z obu stron. 

 
a) przejedzie pierwszy, 
b) przejedzie drugi, 
c) przejedzie ostatni. 

 



7. W tej sytuacji kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik: 

         
8. Jakie dokumenty powinien posiadać przy sobie motorowerzysta: 

a) kartę motorowerową (dotyczy osoby, która nie ukończyła 18 lat),  
b) dowód rejestracyjny, 
c) dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej.  

9. Podczas wymijania kierujący powinien: 
a) zachować szczególną ostrożność, 
b) zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu, 
c) tylko zmniejszyć prędkość jazdy pojazdu. 

10. Widząc ten znak kierujący motorowerem: 
 

         
 
11. Jeżeli u ofiary wypadku występują objawy wstrząsu, takie jak niepokój, dreszcze, 
bladość skóry, to należy: 

a) okryć ofiarę wypadku kocem lub ciepłą odzieżą, 
b) podać jej rozgrzewający płyn, 
c) ułożyć ją w bezpiecznym miejscu i unieść kończyny dolne. 

12. W który z niżej wymienionych elementów musi być obowiązkowo wyposażony 
motorower: 
        a) dwa niezależnie, skutecznie działające hamulce 
        b)  sygnał dźwiękowy o nie przeraźliwym dźwięku 
        c) uchwyt dla pasażera 
13. Kierujący motorowerem jest zobowiązany używać świateł: 
 

a) tylko w przypadku ograniczonej widoczności, 
b) zawsze, 
c) tylko od zmierzchu do świtu. 

        
14. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: 
 

          
 

 
a) ustępuje pierwszeństwa pieszym, 
b) ma pierwszeństwo przed pieszymi, 
c) powinien jechać powoli, 

 
 

a) jest ostrzegany o pięciu niebezpiecznych 
zakrętach, z których pierwszy jest  
w prawo, a każdy następny może być w 
dowolnym kierunku, 

b) jest ostrzegany o zakrętach, z których 
pierwszy jest w prawo a następny w lewo 

c) powinien jechać możliwie blisko prawej 
krawędzi jezdni. 

a) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2, 
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 

uprzywilejowanemu 3, 
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem 4. 



15. Widząc ten znak kierujący rowerem: 
 

           
16. Uczestnicy ruchu korzystając z drogi zobowiązani są stosować się według kolejności: 

a) do znaków drogowych, następnie poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące 
ruchem, sygnałów świetlnych, 

b) do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem, następnie znaków 
drogowych, sygnałów świetlnych, 

c) do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem, następnie sygnałów 
świetlnych oraz znaków drogowych. 

17. Przy wyprzedzaniu pojazdu jednośladowego odstęp od niego musi wynosić co 
najmniej: 

a) 1,5 metra, 
b) 1 metr,  
c) 0,5 metra. 

18. Ta linia: 
 

  
      
    

19. W tej sytuacji kierujący pojazdem: 
 

          
 
20. W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym powinien: 
 
 

          
 
Uwaga! 
Prawidłowe odpowiedzi zaznaczono czerwonym tłem. 

a) nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu, 
b) może zawrócić na najbliższym skrzyżowaniu, 
c) nie może zawrócić na odcinku od tego znaku 

do skrzyżowania i na skrzyżowaniu. 

a) zezwala na przekraczanie jej od strony linii 
ciągłej, 

b) zezwala na przekraczanie jej od strony linii 
przerywanej, 

c) oznacza bezwzględny zakaz jej przekraczania. 

a) powinien stosować się do znaków poziomych 
barwy białej, 

b) powinien stosować się do znaków poziomych 
barwy żółtej, 

c) może nie stosować się do znaków poziomych. 

a) zatrzymać się tuż za znakiem, oczekując na 
możliwość wjazdu na pas 2, 

b) wykorzystać odcinek pasa 1 do zmiany pasa na 2, 
c) dojechać do końca pasa 1 i oczekiwać na 

możliwość wjazdu na pas 2. 


