
Test na konkurs o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla Gimnazjum

Punktacja: Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 3 pkt.
Na każde pytanie z trzech wariantów odpowiedzi, prawidłowe mogą być jedna, dwie lub trzy ( jest to test

wielokrotnego wyboru).

Imi ę i nazwisko uczestnika.........................................................................
data urodzenia...............................................
klasa..............................

1) Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest:
a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli do najbliższego przejścia przekracza 50 m

pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pojazdom,
b) dozwolone na obszarze zabudowanym tylko na przejściach dla pieszych,
c) dozwolone zawsze, jeżeli odległość od wyznaczonego przejścia przekracza 100 m.

2) Pieszym zabrania się wchodzenia na tory  na przejeździe kolejowym, jeżeli:
a) podnoszenie zapór lub półzapór nie zostało zakończone,
b) za przejazdem nie ma warunków do kontynuowania ruchu,
c) opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte.

3) Pieszy może korzystać z drogi tylko dla rowerów:
a) jedynie, wtedy gdy po tej drodze nie poruszają się rowerzyści,
b) zawsze, gdyż łatwo może ustąpić miejsca kierującym rowerami,
c) jedynie w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich, ma przy tym

obowiązek ustąpienia miejsca kierującym rowerami.
4) Co powinien zrobić rowerzysta przed rozpoczęciem długiej jazdy:

a) sprawdzić sprawność dzwonka,
b) sprawdzić naciąg łańcucha,
c) sprawdzić skuteczność działania hamulców.

5) Kieruj ący rowerem nie może zawracać:
a) na moście,
b) na wiadukcie,
c)  na oznakowanym przejściu dla pieszych.

6) Co powinien zrobić kieruj ący rowerem widząc znak zamieszczony obok?
a) zatrzymać się przed znakiem,
b) nie zwracać uwagi na znak i jechać dalej,
c) ustąpić pierwszeństwa jadącym drogą poprzeczną.

7) Ten znak oznacza:
a) skręt w lewo,
b) nakaz jazdy z lewej strony znaku,
c) zakaz skrętu w lewo.

8) Ten znak oznacza:
a) roboty drogowe,
b) zakaz wjazdu na drogę,
c) przejazd kolejowy z zaporami strzeżony.

9) Ten znak oznacza:
a) ostrzeżenie o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają  z drogi dla rowerów na jezdnię lub

przez nią przejeżdżają,
b) zakaz ruchu rowerów po tej drodze,
c) drogę dla rowerów.

10)  Ten znak oznacza:
a) drogę dla pieszych i rowerów,
b) zakaz wstępu dla pieszych,
c) drogę przeznaczoną tylko dla pieszych.

11)  Jaka jest maksymalna ilość motorowerów jadących  w zorganizowanej kolumnie?
a) 5,
b) 10,
c) nie jest ograniczona.

12)  W której sytuacji pojazd uznajemy za włączający się do ruchu:
a) podczas zmiany pasa ruchu,



b) przy wjeżdżaniu z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem przejazdu,
c) przy wjeżdżaniu z pobocza na jezdnię.

13)  Przed wjechaniem na przejazd kolejowy:
a) należy zawsze upewnić się, czy nie jedzie pociąg,
b) nie trzeba się upewnić, czy nie jedzie pociąg, jeżeli przejazd kolejowy wyposażony jest w

półzapory,
c) nie trzeba się upewnić, czy nie jedzie pociąg, jeżeli przejazd kolejowy wyposażony jest w

zapory.
14)  W sytuacji przedstawionej na rysunku kierujący rowerem:

a) może skręcić w prawo przed pojazdem 2,
b) powinien zaczekać,
c) powinien przepuścić pojazd 2.

15)  W razie uszkodzenia oka należy:
a) nałożyć na oko jałowy opatrunek,
b) przemyć oko wodą,
c) wpuścić do oka krople do oczu.

16)  Tętno poszkodowanemu sprawdzamy:
a) w okolicach mostka całą dłonią,
b) kciukiem na tętnicach szyjnych lub nadgarstkach,
c) na tętnicach szyjnych opuszkami palców.

17)  Czynności reanimacyjne należy prowadzić:
a) co najmniej przez 5 minut,
b) do czasu odzyskania świadomości przez poszkodowanego,
c) do czasu samoistnego powstania tętna i oddechu.

18)  Bezpośrednio na ranę można położyć:
a) gazę,
b) watę,
c) jałowy opatrunek.

Max. ilość punktów: 54
Ilość uzyskanych punktów:

Prawidłowe odpowiedzi:
1-B,  2-C,  3-C,  4-A,B,C,  5-A,B,C,  6-A,C,  7-B,  8-C,  9-A,  10-C,  11-A, 12-C,
13-A,  14B,C,  15-A, 16-C,  17-C,  18- A,C.
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