
 

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

 
ODPOWIEDZI 

 
1. Uczestnik ruchu drogowego zobowiązany jest ułatwić przejazd pojazdu 

uprzywilejowanego przez  
a) niezwłoczne usunięcie się z jego drogi 
b) w razie potrzeby zatrzymanie się 
c) natychmiastowe zatrzymanie się 

 
2. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo:  

a) przed pojazdem i tramwajem 
b) przed tramwajem 
c) przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju 

 
3. Prędkość dopuszczalna na obszarze zabudowanym wynosi: 

a) 50 km/h przez całą dobę 
b) 50 km/h w dzień, 60 km/h w nocy 
c) 60 km/h w dzień, 50 km/h w nocy 

 
4. Prędkość dopuszczalna pojazdu w strefie zamieszkania, jeśli nie jest zmieniona 

za pomocą znaku drogowego, wynosi: 
a) 20 km/h 
b) 30 km/h 
c) 40 km/h 

 
5. Minimalny odstęp między pojazdami znajdującymi się na tym samym pasie 

ruchu autostrady lub drogi ekspresowej przy prędkości 100 km/h nie może być 
(zgodnie z przepisami) mniejszy niż:   
a) 30 metrów 
b) 50 metrów 
c) 100 metrów 

 
6. Kierujący pojazdem jest obowiązany:  

a) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym  
b) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

lub jego utrudnienia 
c) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie 

hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu 
 

7. Od 2020 roku kierujący pojazdem nie musi posiadać przy sobie: 
a) polskiego prawa jazdy 
b) dowodu rejestracyjnego  
c) polisy OC 

 
8. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego 

powietrza: 
a) przekracza 0,05 mg 
b) przekracza 0,20 mg 
c) przekracza 0,25 mg 

 
9. Stan wskazujący na spożycie alkoholu zachodzi, jeśli stężenie alkoholu we krwi 

zawiera się między:  
a) 0,05 a 0,01 promila 
b) 0,1 a 0,2 promila 
c) 0,2 a 0,5 promila 

 
10. Policjant zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem  

w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się: 
a) w stanie nietrzeźwości, ale nie w stanie po użyciu alkoholu 
b) w stanie po użyciu alkoholu, ale nie w stanie nietrzeźwości 
c) w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości 

 
 

 


