
Biecz –  Ciężkowice 20 IX 2015 r. 

 
 
 
 
 

 
 

 

TEST 
Z BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 
Zakreśl właściwą odpowiedź - test jednokrotnego wyboru. 

 

1. Wyprzedasz kolumnę pieszych, jaką odległość należy 
mieć od tej kolumny pieszych: 

A. bezpieczną, ale nie mniejszą niż 0,8 m 
B. bezpieczną, ale nie mniejszą niż 0,6 m 
C. bezpieczną, ale nie mniejszą niż 1m 

 

2. Jak prawidłowo należy przewozić rowery? 
A. na specjalnym bagażniku z tyłu pojazdu zasłaniając 

rejestracje 
B. na specjalnym bagażniku z tyłu pojazdu zasłaniając 
jedną z lamp 

C. na specjalnym bagażniku na dachu pojazdu 
 

3. Jak należy hamować, by uzyskać jak najkrótszą drogę 

hamowania samochodem z systemem ABS? 
A. pulsacyjnie 

B. wcisnąć maksymalnie pedał hamulca 
C. powoli wciskać pedał hamulca 
 

4. Czy dziecko w wieku przedszkolnym można przewozić 
na kolanach dorosłego? 
A. tak, ale tylko gdy dorosły z dzieckiem siedzi z tyłu 

B. nie 
C. tak, ale tylko gdy dorosły i dziecko są zapięci w pasy 

   
5. Odległość od pojazdu jadącego przed nami uzależniona 

jest od … 

A. Długości pojazdu 
B. Szerokości pojazdu 
C. Prędkości 
 

6. Jesteś świadkiem wypadku komunikacyjnego, kilka km 
poza miastem. Co robisz w pierwszej kolejności:  
A. dzwonisz na pogotowie i policję 

B. sprawdzasz bezpieczeństwo własne i otoczenia  
C. przystępujesz do wyciągnięcia ofiar z samochodu  
 

7. Zabiegi resuscytacyjne należy prowadzić do chwili:  

A. przyjazdu specjalistycznych służb medycznych  
B. gdy poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać  

C. odpowiedzi A i B są prawidłowe  
 

8. Brak oddechu u nieprzytomnego stanowi podstawę do 
podjęcia reanimacji w schemacie:  

A. 20 uciśnięć kl. Piersiowej, 2 wdechy 
B. 15 uciśnięć kl. Piersiowej, 2 wdechy 
C. 30 uciśnięć kl. piersiowej, 2 wdechy 

 
9. Przy podejrzeniu złamania kończyny należy:  

A. nastawić kości w osi kończyny  

B. unieruchomić w zastanej pozycji  
C. podać doustnie lek p/bólowy o silnym działaniu  

 
10. Przy obfitym krwawieniu z rany należy:  

A. unieść kończynę  

B. zastosować opatrunek uciskowy  
C. odpowiedzi A i B są prawidłowe  

 
 
 

NUMER  
STARTOWY 

Wynik testu + ..............   
Błędne odpowiedzi ………* 1 punkt karny 

 



Biecz –  Ciężkowice 20 IX 2015 r. 

 
 
 
 
 

 
 

 

TEST 
Z BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 
Zakreśl właściwą odpowiedź - test jednokrotnego wyboru. 

 

1. Wyprzedasz kolumnę pieszych, jaką odległość należy 
mieć od tej kolumny pieszych: 

A. bezpieczną, ale nie mniejszą niż 0,8 m 
B. bezpieczną, ale nie mniejszą niż 0,6 m 
C. bezpieczną, ale nie mniejszą niż 1m 

 

2. Jak prawidłowo należy przewozić rowery? 
A. na specjalnym bagażniku z tyłu pojazdu zasłaniając 

rejestracje 
B. na specjalnym bagażniku z tyłu pojazdu zasłaniając 
jedną z lamp 

C. na specjalnym bagażniku na dachu pojazdu 
 

3. Jak należy hamować, by uzyskać jak najkrótszą drogę 

hamowania samochodem z systemem ABS? 
A. pulsacyjnie 

B. wcisnąć maksymalnie pedał hamulca 
C. powoli wciskać pedał hamulca 
 

4. Czy dziecko w wieku przedszkolnym można przewozić 
na kolanach dorosłego? 
A. tak, ale tylko gdy dorosły z dzieckiem siedzi z tyłu 

B. nie 
C. tak, ale tylko gdy dorosły i dziecko są zapięci w pasy 

   
5. Odległość od pojazdu jadącego przed nami uzależniona 

jest od … 

A. Długości pojazdu 
B. Szerokości pojazdu 
C. Prędkości 
 

6. Jesteś świadkiem wypadku komunikacyjnego, kilka km 
poza miastem. Co robisz w pierwszej kolejności:  
A. dzwonisz na pogotowie i policję 

B. sprawdzasz bezpieczeństwo własne i otoczenia  
C. przystępujesz do wyciągnięcia ofiar z samochodu  
 

7. Zabiegi resuscytacyjne należy prowadzić do chwili:  

A. przyjazdu specjalistycznych służb medycznych  
B. gdy poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać  

C. odpowiedzi A i B są prawidłowe  
 

8. Brak oddechu u nieprzytomnego stanowi podstawę do 
podjęcia reanimacji w schemacie:  

A. 20 uciśnięć kl. Piersiowej, 2 wdechy 
B. 15 uciśnięć kl. Piersiowej, 2 wdechy 
C. 30 uciśnięć kl. piersiowej, 2 wdechy 

 
9. Przy podejrzeniu złamania kończyny należy:  

A. nastawić kości w osi kończyny  

B. unieruchomić w zastanej pozycji  
C. podać doustnie lek p/bólowy o silnym działaniu  

 
10. Przy obfitym krwawieniu z rany należy:  

A. unieść kończynę  

B. zastosować opatrunek uciskowy  
C. odpowiedzi A i B są prawidłowe  

 
 
 
 

NUMER  
STARTOWY 

Wynik testu + ..............   
Błędne odpowiedzi ………* 1 punkt karny 

 


