ODPOWIEDZI

TEST Z BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Zakreśl właściwą odpowiedź - test jednokrotnego wyboru.
1. Czy ten znak informuje o przejściu dla
pieszych, po którym mogą przejeżdżać
rowerzyści?
a. tak
b. nie
2. W jaki sposób wolno Ci przewozić ładunek w przyczepie ciągniętej
przez samochód osobowy?
a. Ładunek może zasłaniać niektóre światła przyczepy.
b. Ładunek nie musi być zabezpieczony przed zmianą położenia.
c. Ładunek nie może naruszać stateczności pojazdu.
3. Jesteś uczestnikiem lub świadkiem wypadku drogowego. Które z
wymienionych informacji należy podać dzwoniąc pod numer
alarmowy?
a. Miejsce zdarzenia oraz liczbę i stan ofiar wypadku.
b. Miejsce zdarzenia.
c. Dane osobowe ofiar wypadku.
4. W jaki sposób powinny być ustawione światła mijania w pojeździe
samochodowym?
a. tak, aby oświetlały drogę na odległość do 30 m przed pojazdem.
b. tak, aby symetrycznie oświetlały całą drogę.
c. tak, aby oświetlały drogę asymetrycznie.
5. Na której z tych dróg nie masz prawa holować samochodem
osobowym innego pojazdu?
a. Na autostradzie.
b. W strefie zamieszkania.
c. Na drodze ekspresowej.

6. Którą z tych czynności ma obowiązek wykonać uczestnik wypadku
drogowego, w którym są ranni?
a. Udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać
zespół ratownictwa medycznego i Policję.
b. Niezwłocznie usunąć pojazd z drogi, aby nie utrudniał ruchu.
c. Niezwłocznie pozbierać uszkodzone części pojazdu z jezdni, aby
nie utrudniały ruchu.
7. Czy
masz
obowiązek
bezwarunkowo zatrzymać
pojazd przed linią złożoną
z trójkątów?
a. tak
b. nie
8. ANULOWANE
9. Jak często należy obracać poszkodowanego nieurazowego na drugi
bok po ułożeniu go w pozycji bezpiecznej?
a. co 60 minut
b. co 30 minut
c. co 15 minut
10. Którą
stroną
koca
termoizolacyjnego
należy
nakryć
poszkodowanego, aby ochronić go przed utratą ciepła?
a. Złotą stroną na zewnątrz.
b. Srebrną stroną na zewnątrz.
c. Bez znaczenia, którą stroną.
11. Ile maksymalnie osób, wliczając siebie, możesz przewozić, gdy
masz prawo jazdy kategorii B?
a. 5
b. 9
c. 10
12. ANULOWANE
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Błędne odpowiedzi 0 * 1 punkt karny

