
 

 
 

 
 

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

 
ODPOWIEDZI 

 
1) Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo 

przed:  

a) pojazdem, z wyłączeniem tramwaju 
b) każdym pojazdem  

c) pojazdem, z wyłączeniem autobusu 
 

2) W pojeździe wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko nie 
musi być przewożone w foteliku jeśli: 

a) ma mniej niż 150 cm wzrostu 
b) ma więcej niż 151 cm 

c) waży mniej niż 36 kg  

 
3) Dodatkowy znak szlaków rowerowych R-1 oznacza: 

a) zakaz wjazdu dla rowerów 
b) szlak rowerowy krajowy 

c) początek (koniec) szlaku rowerowego 
 

4) Kierującemu pojazdem zabrania się: 

a) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych 
b) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 

c) słuchania muzyki podczas jazdy 
 

5) Znak ten oznacza: przed przejazdem nazywany jest: 
a) krzyżem św. Krzysztofa 

b) krzyżem św. Andrzeja 
c) krzyżem św. Marcina 

 

 

 
6) Kierujący może holować pojazd silnikowy: 

a) na lince, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamul-
cowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest 

unieruchomiony 

b) na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy 
przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub 

miejsca obsługi podróżnych 
c) gdy prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 

km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym 
obszarem 

 

7) Czy każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy 
poszkodowanym w wypadku drogowym? 

a) nie, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształ-
ceniem medycznym 

b) tak, gdyż można samodzielnie wykonać część działań 
ratunkowych 

c) nie, gdyż za ewentualnie popełnione błędy grozi odpowie-
dzialność karna 

  

8) Która z informacji jest najistotniejsza dla dyspozytora w cent-
rum powiadamiania ratunkowego? 

a) podanie swojego numeru telefonu 
b) podanie płci osób rannych w wypadku 

c) dokładny opis miejsca zdarzenia - miejscowość, ulica 
itp. 

 

9) Osobę we wstrząsie zabezpieczamy przed wychłodzeniem 
kocem termicznym, który ułożyć należy: 

a) złotą stroną na zewnątrz 
Ogólna zasada mówi, że stroną srebrną do ciała pacjenta owijamy go, by go 

ogrzać, natomiast stroną srebrną na zewnątrz, by nie dopuścić do przegrzania. 

Tak naprawdę nie ma znaczenia, której strony użyjemy. Prawda jest jednak 

taka, że różnice te są zbyt małe, by miały znaczenie, a ważniejsze jest samo 

zastosowanie folii. 

b) srebrną stroną na zewnątrz 

c) kolor nie ma znaczenia, gdyż folia ma na celu ułatwić 

zauważenie poszkodowanego 

RODZINNY 

RAJD  
TURYSTYCZNY 



10) Czy w Polsce kierowca jest zobowiązany wyposażyć samochód 
w apteczkę pierwszej pomocy? 

a) nie 
b) tak 

c) tak, jeśli przewozi dzieci do lat 12 


