
PRZYKŁADOWE  PYTANIA  TESTOWE  NA  KARTĘ  ROWEROWĄ – jednokrotnego 

wyboru (jedna prawidłowa odpowiedź) 

 
 

I. RUCH PIESZYCH 
 

1. Przechodzenie przez jezdnię poza wyznaczonym przejściem dla pieszych jest dozwolone gdy: 

A. odległość od przejścia dla pieszych wynosi 50 metrów, 

B. jest większa niż 100 metrów, 

C. jest zawsze zabronione. 

 

 

2. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: 

A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. 

B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, 

C. zabronione. 

 

 

3. Jeżeli pieszy z uwagi na brak chodnika i pobocza zmuszony jest iść po jezdni, to: 

A. musi iść jej prawą stroną zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, 

B. musi iść lewą stroną,  

C. może iść lewą lub prawą stroną blisko krawędzi jezdni. 

 

 

4. Jak powinien zachować się rowerzysta widząc pieszego z białą laską wkraczającego na jezdnię ? 

A. użyć sygnału dźwiękowego (dzwonka) aby ostrzec niewidomego, 

B. starać się zwiększyć prędkość i ominąć pieszego, 

C. zwolnić lub zatrzymać się w celu umożliwienia przejścia pieszemu przez jezdnię. 

 

 

5. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego ? 

A. 997, 

B. 998, 

C. 999. 

 

6. Jaki jest numer alarmowy Policji ? 

A. 997, 

B. 998, 

C. 999. 

7. Jaki jest numer alarmowy straży pożarnej ? 

A. 997, 

B. 998, 

C. 999. 

 

8. Ruch kolumny pieszych w wieku do 10 lat na drodze jest: 

A. dozwolony prawą stroną drogi, 

B. zabroniony, 

C. dozwolony lewą strona drogi. 

 

9. W przypadku braku chodnika lub drogi dla pieszych, ruch pieszych po drodze: 

A. jest zabroniony, 

B. może odbywać się po poboczu tej drogi, 

C. może odbywać się po całej szerokości jezdni. 

 

 



10. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest: 

A. zabronione, 

B. dozwolone w każdym miejscu, 

C. dozwolone pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu                                                       

lub utrudnienia ruchu pojazdów. 

 

 

 

 

II.  BUDOWA ROWERU 

 

 

 

11. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, rower musi być wyposażony w: 

A. lusterko po lewej stronie, 

B. sygnał dźwiękowy, np. trąbkę, 

C. nóżkę do postawienia roweru. 

 

12. W skład obowiązkowego wyposażenia roweru wchodzi: 

A. komplet kluczy, 

B. pompka, 

C. dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy. 

 

13. Które światło jest obowiązkowym wyposażeniem roweru ? 

A. białe światło odblaskowe z przodu roweru, 

B. czerwone światło odblaskowe z tyłu roweru, 

C. żółte światło odblaskowe w pedałach roweru. 

 

 

14. Światła odblaskowe z boku roweru (np. umieszczane w kołach) są wyposażeniem: 

A. dodatkowym, 

B. obowiązkowym, 

C. niepotrzebnym. 

 

15. Czerwone światło pozycyjne z tyłu roweru: 

A. może być migające, 

B. może być zastąpione światłem odblaskowym, 

C. powinno być widoczne z odległości minimum 1 km. 

 

16. Rower nie musi byś wyposażony w: 

A. dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy, 

B. dwa niezależnie działające hamulce, 

C. światło odblaskowe czerwone z tyłu roweru. 

 

17. Światło odblaskowe z tyłu roweru; 

A. musi być koloru czerwonego i nie może być trójkątne, 

B. musi być koloru czerwonego – kształt nie ma znaczenia 

C. może być czerwone lub pomarańczowe w kształcie innym niż trójkąt. 

 

18. Rower musi być wyposażony w: 

A. dwa niezależnie działające hamulce, 

B. przynajmniej jeden sprawny hamulec, 

C. hamulec tzw. ręczny. 

 

 

 



19. Do obowiązkowego wyposażenia roweru należą m.in.: 

A. błotniki, 

B. bidon,  

C. dzwonek. 

 

 

 

III.  RUCH ROWERÓW 

 

20. Rowerzyście podczas jazdy zabrania się: 

A. wyprzedzania samochodów, 

B. jazdy szybciej niż 40 km/godz., 

C. jazdy obok innego rowerzysty. 

 

21. Podczas jazdy rowerem zabrania się; 

A. spożywania posiłków, 

B. picia napojów, 

C. zdejmowania nóg z pedałów. 

 

22. Rowerzystom zabrania się: 

A. holowania innego rowerzysty, 

B. wstawania z siodełka, 

C. jazdy, trzymając tylko jedna ręką kierownicy. 

 

23. Rowerzystom zabrania się: 

A. jazdy po autostradzie, 

B. jazdy w strefie zamieszkania, 

C. jazdy po zmroku. 

 

 

24. Karta rowerowa nie jest wymagana od osoby, która ukończyła lat: 

A. 13, 

B. 15, 

C. 18. 

 

25. Kartę rowerową wydaje: 

A. policjant ruchu drogowego, 

B. dyrektor szkoły, 

C. wydział komunikacji na wniosek dyrektora szkoły. 

 

26. Gdy przejeżdżamy rowerem obok stojącego samochodu, to; 

A. wymijamy go,  

B. omijamy go, 

C. wyprzedzamy go. 

 

27. Wyprzedzanie to: 

A. przejeżdżanie rowerem obok pieszego idącego w tym samym kierunku, 

B. przejeżdżanie rowerem obok innego rowery jadącego z przeciwka, 

C. przejeżdżanie rowerem obok unieruchomionego samochodu. 

 

28. Wymijanie to: 

A. przejeżdżanie rowerem obok pieszego idącego w tym samym kierunku, 

B. przejeżdżanie rowerem obok innego rowery jadącego z przeciwka, 

C. przejeżdżanie rowerem obok unieruchomionego samochodu. 

 

 



29. Wymijanie to manewr polegający na przejeżdżaniu obok: 

A. samochodu poruszającego się w tym samym kierunku, 

B. stojącego samochodu lub przeszkody (np. dziury w jezdni), 

C. idącego z przeciwka pieszego. 

 

30. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku jazdy, to taką 

      postawę policjanta można przyrównać do światła: 

A. zielonego, 

B. żółtego,  

C. czerwonego, 

 

31. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi bokiem do naszego kierunku jazdy, to taką 

       postawę policjanta można przyrównać do światła: 

A. zielonego, 

B. żółtego,  

C. czerwonego, 

 

32. Ile maksymalnie rowerów jednośladowych może poruszać się w zorganizowanej  kolumnie ? 

A. 5, 

B. 10, 

C. 15. 

 

33. Rowerzysta może przewozić na rowerze dziecko w wieku do lat: 

A. 5, 

B. 7, 

C. 10.  

 

 

34. Rowerzyście przejeżdżającemu przez przejazd dla rowerzystów zabrania się: 

A. wymijania się z innym rowerzystom, 

B. jazdy, trzymając tylko jedną ręką kierownicy, 

C. zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny. 

 

35. Rowerzyście zabrania się zatrzymywania, m.in. 

A. przy prawej krawędzi jezdni na wszystkich drogach, 

B. na pasie między jezdniami, 

C. na drodze dla rowerów. 

 

36. Podczas wykonywania przez rowerzystę manewru wyprzedzania należy w pierwszej kolejności: 

A. wyciągnąć rękę w prawo – sygnalizując zamiar wykonania manewru, 

B. upewnić się czy jest dostatecznie dużo miejsca do wykonania manewru – obejrzeć się, 

C. znacznie zwiększyć prędkość jazdy.  

 

37. Rowerzysta jadący po jezdni z wyznaczonymi pasami ruchu powinien: 

A. jechać prawym pasem ruchu – jego środkiem, 

B. jechać dowolnym pasem ruchu, 

C. jechać prawym pasem ruchu - możliwie blisko prawej jego krawędzi, 

 

 

38. Włączaniem się do ruchu nie jest wyjeżdżanie rowerem: 

A. z pobocza na jezdnię, 

B. z drogi dla rowerów na jezdnię lub pobocze, 

C. z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem przejazdu. 

 

 

 



39. Włączając się do ruchu rowerzysta jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa: 

A. tylko kierującym pojazdami, 

B. wszystkim uczestnikom ruchu, 

C. tylko pieszym oraz pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony. 

 

40. Rowerzysta może jechać po chodniku, gdy: 

A. zawsze gdy na jezdni jest duży ruch pojazdów, 

B. dozwolona prędkość na jezdni obok chodnika wynosi ponad 60 km/godz. a szerokość chodnika jest 

większa niż 2 metry, 

C. zawsze gdy szerokość chodnika jest bardzo duża. 

 

 

41. Rowerzysta może kierować w strefie zamieszkania rowerem nie przekraczając prędkości: 

A. 10 km/godz., 

B. 20 km/godz., 

C. przepisy nie określają prędkości rowerów w strefie zamieszkania. 

 

42. Rowerzysta skręcając na skrzyżowaniu w lewo powinien: 

A. jechać możliwie blisko lewego krawężnika na drodze dwukierunkowej, 

B. zająć pas najbliższy środka jezdni, 

C. może jechać dowolnym pasem ruchu. 

 

43. Rowerzysta skręcając na skrzyżowaniu w lewo powinien: 

A. sygnalizować zamiar skrętu – wyciągnąć lewą rękę, 

B. zawsze się zatrzymać, 

C. jadąc drogą jednokierunkowa może nie sygnalizować zamiaru skrętu. 

 

44. Skręcając w lewo na skrzyżowaniu równorzędnym rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa: 

A. wszystkim pojazdom, bez względu z którego kierunku nadjeżdżają, 

B. tylko pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony, 

C. pojazdom jadącym z przeciwka na wprost lub skręcającym w prawo. 

 

45. Wyprzedzanie innego rowerzysty na przejściu dla pieszych jest: 

A. dozwolone wyłącznie na przejściach o ruchu kierowanym, 

B. zawsze zabronione, 

C. dozwolone bez ograniczeń. 

 

 

46. Rowerzysta jadący po drodze przeznaczonej dla rowerów i pieszych: 

A. ma obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszym, 

B. ma pierwszeństwo przed pieszymi, 

C. pierwszeństwo nie zostało określone przepisami. 

 

47. Rowerzysta ma obowiązek włączenia świateł przy rowerze podczas: 

A. jazdy poza terenem zabudowanym, 

B. jazdy w tunelu, 

C. jazdy w kolumnie. 

 

48. Pojazd uprzywilejowany to: 

A. każdy pojazd Policji, 

B. pojazd wysyłający niebieskie światło błyskowe i sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie, 

C. tramwaj wjeżdżający na skrzyżowanie. 

 

 

 

 



49. Kierujący rowerem powinien w kolejności stosować się do: 

A. sygnalizacji świetlnej, poleceń policjanta kierującego ruchem, znaków drogowych, 

B. poleceń policjanta kierującego ruchem, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych 

C. poleceń policjanta kierującego ruchem, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, 

 

 

50. Kierujący rowerem powinien sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu: 

A. wcześniej, 

B. w trakcie manewru, 

C. po uprzednim użyciu dzwonka. 

 

51. Kierujący rowerem na prostym odcinku jezdni wielopasmowej: 

A. powinien jak najczęściej zmieniać pas ruchu, 

B. powinien zmieniać pas ruchu tylko w razie konieczności ominięcia lub wyprzedzania innych 

uczestników ruchu drogowego, 

C. musi jechać tym samym pasem ruchu, jak najbliżej lewej strony jezdni. 

 

 

52. Jazda rowerem, w kołach którego znajduje się niedostateczna ilość powietrza: 

A.  powoduje uszkodzenie drogi, 

B.  może doprowadzić do uszkodzenia opon, 

C.  nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy. 

 
53. Kierujący rowerem poruszający się po drodze z poboczem: 

A. ma obowiązek korzystania z pobocza, 

B. powinien korzystać z jezdni, 

C. nie ma obowiązku korzystania z pobocza. 

 

 

 
 

IV. PIERWSZA POMOC 

 
54. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku dotyczy: 

A. każdego; 

B. tylko lekarzy i osób z wykształceniem medycznym; 

C. każdego, ale za ewentualne popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna. 

 

55. Jeżeli nieprzytomny ranny oddycha i  ma wyczuwalne tętno, lecz zaczyna wymiotować: 

A. należy położyć go na plecach i odchylić głowę do tyłu; 

B. trzeba przygiąć jego głowę do klatki piersiowej; 

C. należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej. 

 

 

56. Jeśli ranny jest przytomny i podejrzewamy u niego uraz kręgosłupa piersiowego, należy ułożyć 

poszkodowanego: 

A. na brzuchu, 

B. na boku, 

C. płasko na wznak, na twardym podłożu. 

 

57. Opaskę uciskową należy zastosować: 

A. w razie zmiażdżenia lub oderwania kończyny, 

B. w razie zranienia głowy, 

C. w przypadku każdej rany. 

 



58. Do opatrywania krwawiących ran stosuje się: 

A. opatrunek uciskowy z gazy lub płótna oraz bandaża, 

B. jodynę lub gencjanę, 

C. tylko jałowa gazę. 

 

59. Jeżeli ranny ma wyczuwalne tętno, lecz nie oddycha, należy: 

A. natychmiast rozpocząć masaż serca, 

B. udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie przywróci oddechu – rozpocząć sztuczne oddychanie, 

C. czekać na przyjazd karetki pogotowia. 

 

60. Jeżeli potrącony przez samochód pieszy odzyskał przytomność i chce iść do domu, to należy: 

A. pozwolić mu odejść, zalecając udanie się do lekarza, 

B. nakłonić pieszego do pozostania w miejscu, obserwować go i wezwać pogotowie ratunkowe, 

C. podać poszkodowanemu coś do picia. 

 

61. Omdlenie mija najszybciej, gdy poszkodowany: 

A. leży na plecach z uniesionymi rękami i nogami, 

B. leży na boku, 

C. znajduje się w pozycji półsiedzącej. 

 

62. Ocena stanu poszkodowanego na miejscu wypadku, jeszcze przed udzieleniem pierwszej pomocy 

przedmedycznej, polega na: 

A. sprawdzeniu stanu przytomności, oddechu i istnienia tętna, 

B. sprawdzeniu istnienia odruchów, 

C. przeprowadzeniu wywiadu z poszkodowanym. 

 

 

63. W razie konieczności unieruchomienia złamanej kończyny należy unieruchomić: 

A. miejsce złamania i najbliższe stawy, 

B. tylko najbliższy złamany staw, 

C. tylko samo miejsce złamania. 

 

 

 

V. ZNAKI  DROGOWE 
 

  

 

64. Ten znak nazywa się: 

 

   

 

65. Ten znak nazywa się: 

  

 

 

A. „droga z pierwszeństwem”, 

B. „ustąp pierwszeństwa”, 

C. „uwaga skrzyżowanie”. 

 

A. „droga z pierwszeństwem”, 

B. „ustąp pierwszeństwa”, 

C. „uwaga skrzyżowanie”. 

 



 

  
66. Widząc ten znak rowerzysta: 

 

  
67. Znak ten nazywa się: 

 

 

   

 

68. Widząc ten znak rowerzysta: 

  

  
  

69. Ten znak: 

  

 

  
 

 

70. Ten znak oznacza: 

    

    
71. Widząc ten znak, jeśli jest on umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, kierujący 

pojazdem:  

A. jest ostrzegany o dojeżdżaniu płotu, 

B. jest ostrzegany o dojeżdżania do przejazdu kolejowego 

bez zapór, 

C. jest ostrzegany o dojeżdżaniu do przejazdu 

kolejowego              z zaporami. 

 

A. „uwaga pociąg”, 

B. „przejazd kolejowy z zaporami”, 

C. „przejazd kolejowy bez zapór”. 

 

A. jest ostrzegany o nierównej drodze, 

B. powinien przyśpieszyć, ponieważ rozpocznie się 

odcinek górzysty, 

C. powinien zjechać z jezdni na chodnik. 

 

A. wyznacza miejsce przejścia pieszych, 

B. ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych, 

C. ostrzega o wzmożonym ruchu pieszych. 

 

 

A. drogę przeznaczoną dla rowerów, 

B. zakaz wjazdu rowerom, 

C. ostrzeżenie o rowerzystach. 

 

A.powinien się spodziewać dwóch niebezpiecznych zakrętów, z 

których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo, 

B.powinien spodziewać się pierwszego niebezpiecznego zakrętu po 

przejechaniu co najmniej 150 metrów, 

C.jest ostrzegany o kilkunastu niebezpiecznych zakrętach. 

 



 

72. Ten znak zabrania: 

  

  
 

73. Znak ten to: 

  

 

 

 
 

74. „Zakaz wjazdu rowerów” zabrania: 

 

   

 

 

75. Taki znak oznacza:  

 

76. Widząc taki znak, kierujący pojazdem: 

  

 

 

 

 

 

A. wjeżdżania rowerami i motorowerami, 

B. wjeżdżania tylko rowerami jednośladowymi, 

C. prowadzenia rowerów (pchania ich). 

 

A. parkowania, 

B. ruchu, 

C. wjazdu. 

 

A. „zakaz wjazdu”, 

B. „zakaz ruchu w obu kierunkach”, 

C. „zakaz zatrzymywania”. 

 

A. drogę jednokierunkową, 

B. nakaz jazdy na wprost przez skrzyżowanie, 

C. pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi. 

A. musi zawsze zatrzymać się przed znakiem, 

B. powinien zawsze zatrzymać pojazd, 

C. może nie zatrzymać się, jeżeli nie dostrzega żadnych 

pojazdów na drodze z pierwszeństwem 



 

77.  Znak ten oznacza, że: 

 

 

78. Który znak nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu ? 

         

 

    A.       B.         C.    

 

 

79. Który za znaków zabrania wjazdu rowerzystom ? 

 

  

               A.       B.           C.  

 

  

  

80. Droga przeznaczona dla ruchu rowerów oznakowana jest znakiem: 

 

         A.                B.           C. 

 

         A.           B.      C.  

 

81. Dalszego poruszania się pieszych zabrania znak: 

 

A. na skrzyżowaniu ruch odbywa się  dookoła wyspy lub placu        

w kierunku wskazanym na znaku, 

B. kierujący znajdujący się na skrzyżowaniu ma pierwszeństwo 

przed kierującym wjeżdżającym na to skrzyżowanie, 

C. możliwa jest zmiana kierunku jazdy.  



  

          A.           B.          C.  

 

 

  

 

 

82. Który znak ostrzega o zbliżaniu się do przejazdy kolejowego z zaporami ? 

 

  

           A.      B.         C.  

 

 

 

 

VI.  KOLEJNOŚĆ  PRZEJAZDU  NA  SKRZYŻOWANIU 
 

83. Kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu to: 

 

 

a. A, B, C; 

b. B, A, C; 

c. A, C, B; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84. Kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu to: 

 

 

a. A, B, C; 

b. C, B, A; 

c. A, C, B; 

 

 

 

 

85.  Kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu to: 

 

a. B, A, C; 

b. C, B, A; 

c. B, C, A; 

 

 



86. Kierujący pojazdem A na tym skrzyżowaniu: 

a) przejeżdża jako pierwszy; 

b) ustępuje pierwszeństwa tylko 

pojazdowi B; 

c) przejeżdża jako ostatni. 

 

 

 

87. Kierujący pojazdem A na tym skrzyżowaniu: 

a) przejeżdża jako pierwszy; 

b) ustępuje pierwszeństwa tylko 

pojazdowi uprzywilejowanemu; 

c) przejeżdża jako ostatni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88. Kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu to: 

 

 

a. A, B, C; 

b. B, C, A; 

c. B, A, C; 

 

 

 

89. Na przedstawionym skrzyżowaniu pojazd 

A: 

a) przejeżdża jako pierwszy; 

b) ustępuje pierwszeństwa tylko 

pojazdowi B; 

c) przejeżdża jako ostatni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Opracowano 89 pytań. 

Wykorzystano materiały opracowane w: WRD KWP w Krakowie i WRD  KWP  w Poznaniu oraz w Warszawie. 

 

 


