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Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową 

1. Poprawne numery ratunkowe to: 

A) Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 998, Straż Pożarna 999; 

B) Pogotowie Ratunkowe 999, Policja 997, Straż Pożarna 998; 

C) Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 997, Policja 999. 

2. W przypadku zauważenia wypadku, w pierwszej kolejności należy: 

A) udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym; 

B) zadbać o bezpieczeństwo w miejscu wypadku; 

C) powiadomić służby ratownicze. 

3. W jaki sposób postąpisz chcąc przejść na drugą stronę jezdni? 

A) Oglądasz się w prawo potem w lewo i jeszcze raz w prawo. Jeżeli nic nie jedzie lub 

jedzie, ale znajduje się w takiej odległości, że nam nie zagraża równym tempem 

przechodzisz na drugą stronę jezdni;  

B) Oglądasz się w lewo potem w prawo i jeszcze raz w prawo. Jeżeli nic nie jedzie lub jedzie 

ale znajduje się w takiej odległości, że nam nie zagraża, równym tempem przechodzisz 

na drugą stronę jezdni;  

C) Oglądasz się w lewo potem w prawo i jeszcze raz w lewo. Jeżeli nic nie jedzie lub jedzie 

ale znajduje się w takiej odległości, że nam nie zagraża, równym tempem przechodzisz 

na drugą stronę jezdni; 

4. Jaka jest hierarchia ważności znaków i sygnałów drogowych? 

A) znaki drogowe; sygnalizacja świetlana; policjant;  

B) sygnalizacja świetlana, znaki drogowe, policjant;  

C) policjant, sygnalizacja świetlana, znaki drogowe. 

5. Znak ten oznacza: 

A) skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu 

stronach;  

B) skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej 

strony; 

C) nakaz jazdy prosto lub w lewo.  

6. Który ze znaków nie pozwala jazdy rowerem: 

A) znak 1; 

B) znak 2;  

C) znak 3.  

 

 

 

7. Znak ten oznacza, że z drogi tej: 

A) są obowiązani korzystać kierujący rowerami jednośladowymi; 

B) mogą korzystać kierujący wszelkimi rowerami;  

C) są obowiązani korzystać kierujący rowerami wielośladowymi. 
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8. Które ze znaków oznaczają, że poruszamy się drogą główną? 

A) znaki 1 i 2; 

B) znaki 1 i 3;  

C) znaki 2 i 3;  

 

 

9. Przedstawiony znak ustawiany jest : 

A) przed przejazdem kolejowym;  

B) na skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną; 

C) na skrzyżowaniu dróg równorzędnych. 

 

10.  Jaki ruch obowiązuje w Polsce?: 

A) dwustronny; 

B) prawostronny; 

C) lewostronny. 

11.  Ten znak oznacza, że: 

A) droga jest przeznaczona dla ruchu pieszych i rowerzystów z tym, że 

pierwszeństwo mają piesi; 

B) lewa strona drogi przeznaczona jest dla ruchu pieszych, prawa dla 

rowerzystów; 

C) koniec drogi dla pieszych, dalej mogą poruszać się tylko rowerzyści.  

12.  Postoju zabrania się: 

A) na poboczach w terenie niezabudowanym; 

B) w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd; 

C) na chodniku, ale tylko w wypadku motoroweru. 

13.  Przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która: 

A) ukończyła 13 lat; 

B) posiada kartę rowerową; 

C) ukończyła 17 lat. 

14.  Kierujący rowerem widząc przed sobą pojazd, który jechał w tym samym kierunku, 

lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym: 

A) nie może go ominąć; 

B) może go ominąć z zachowaniem szczególnej ostrożności; 

C) może go ominąć, jeżeli nie jest to pojazd silnikowy. 

15.  Rower musi być wyposażony z tyłu w światło odblaskowe oraz światło pozycyjne 

barwy: 

A) białej; 

B) żółtej; 

C) czerwonej.  
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16. Kierujący pojazdem A na tym skrzyżowaniu: 

A) przejeżdża jako ostatni;  

B) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi B; 

C) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi C; 

 

 

 

17.   Kierujący pojazdem A na tym skrzyżowaniu: 

A) przejeżdża jako pierwszy;  

B) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 

uprzywilejowanemu; 

C) przejeżdża jako ostatni. 

 

 

 

18.  Na jezdni dwukierunkowej po obróceniu się za siebie i wystawieniu lewej ręki 

podczas wykonywania manewru skrętu w lewo, następną czynnością jaką wykonasz 

będzie: 

A) skręcenie w lewo; 

B) zbliżenie się do osi jezdni; 

C) upewnienie się czy nic nie nadjeżdża z naprzeciwka. 

19.   Prowadząc rower po chodniku: 

A) popełniasz wykroczenie drogowe; 

B) mimo, że idziesz pieszo nadal jesteś rowerzystą; 

C) jesteś osobą pieszą.  

20.   Jaki pojazd ma pierwszeństwo w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ruwnorzędnym? 

A) samochód osobowy;  

B) pojazd szynowy; 

C) rower. 

 

21.  Czy przechodzenie na drugą stronę jezdni poza przejściem dla pieszych jest możliwe? 

A) tak, ale pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności; 

B) nie; 

C) tak, ale pod warunkiem, że do przejścia dla pieszych jest więcej niż 100m. 

22.  Czy znaki i sygnały drogowe w hierarchii mają jednakową ważność? 

A) tak; 

B) nie. 
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23.  Przedstawiony znak informuje kierującego rowerem o: 

A) drodze z pierwszeństwem przejazdu;  

B) przebiegu drogi z pierwszeństwem przejazdu;  

C) nakazie jazdy drogą z pierwszeństwem przejazdu. 

 

24.  Jeżeli przy drodze stałby któryś z przedstawionych znaków, to kierujący rowerem nie 

może wjechać na: 

A) drogę oznaczoną znakiem 1;  

B) drogę oznaczoną znakiem 2;  

C) drogę oznaczoną znakiem 3.  

 

 

 

 

25.  Znak ten: 

A) oznacza drogę jednokierunkową; 

B) zobowiązuje do jazdy na wprost na najbliższym skrzyżowaniu; 

C) określa kierunek przebiegu drogi z pierwszeństwem przejazdu.  

 

 

26.  Który z przedstawionych znaków zabrania wjazdu rowerem: 

A) znak 1; 

B) znak 2; 

C) znak 3.  

 

 

27.  Widząc ten znak kierujący pojazdem: 

A) powinien zwiększyć uwagę; 

B) powinien zmniejszyć prędkość;  

C) może nie zwracać uwagi na pieszych. 
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28.  Przejeżdżanie lub przechodzenie obok innego uczestnika ruchu poruszającego się w 

tym samym kierunku  z mniejszą prędkością to: 

A) wyprzedzanie 

B) omijanie; 

C) mijanie. 

29.  Na tak oznakowanej drodze manewr skrętu w lewo wykonasz ustawiając się przy: 

A) osi jezdni; 

B) prawej krawędzi jezdni. 

C) lewej krawędzi jezdni; 

30.  Rowerzyście zabrania się zawracania: 

A) tylko na odcinku oznaczonym znakiem "zakaz zawracania"; 

B) na drodze publicznej; 

C) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch 

ten utrudnić. 

31.  Wskaż światło będące obowiązkowym wyposażeniem roweru: 

A) białe światło odblaskowe z przodu; 

B) czerwone światło odblaskowe z tyłu; 

C) żółte światło odblaskowe w pedałach. 

32.  Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać: 

A) 5; 

B) 10; 

C) 15. 

33.  Gdy rowerzysta zbliżając się do skrzyżowania zobaczy na nim policjanta stojącego 

tyłem lub przodem to wie, że odpowiada to: 

A) czerwonemu sygnałowi sygnalizatora; 

B) żółtemu sygnałowi sygnalizatora; 

C) zielonemu sygnałowi sygnalizatora. 

34.  Pierwszą czynnością podczas wykonywania manewru skrętu w lewo jest: 

A) wystawienie lewej ręki; 

B) zbliżenie się do osi jezdni; 

C) upewnienie się czy nic nas nie wyprzedza. 

35.  Poruszając się rowerem musisz posiadać przy sobie: 

A) legitymację szkolną; 

B) kartę rowerową; 

C) zgodę rodziców. 
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36. Który z pojazdów na przedstawionym zwężeniu ma pierwszeństwo? 

A) A; 

B) B; 

C) obowiązuje reguła wolnej prawej strony. 

 

 

 

37.   Jaka zasada obowiązuje na skrzyżowaniu równorzędnym? 

A) wolnej prawej strony; 

B) wolnej lewej strony; 

C) zasada obustronna. 

38.  Co to jest pas ruchu? 

A) część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów w jednym kierunku; 

B) część jezdni przeznaczona dla ruchu pojazdów jednego rzędu; 

C) część drogi dla ruchu pieszych. 

39.   Na przedstawionym skrzyżowaniu pojazd A: 

A) przejeżdża jako pierwszy; 

B) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi B; 

C) przejeżdża jako ostatni.  

 

 

 

40.   Jaka jest kolejność przejazdu na przedstawionym 

skrzyżowaniu: 

A) A, B, C;  

B) C, B, A; 

C) C, A, B. 
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41.  Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest zabronione: 

A) w pobliżu zakrętów; 

B) w odległości większej niż 100 metrów do przejścia dla pieszych; 

C) przez drogi dwukierunkowe. 

42.  Znaki ostrzegawcze są: 

A) kwadratowe; 

B) trójkątne; 

C) okrągłe. 

43.  Ten znak umieszczony przy jezdni: 

A) informuje, że jest to droga podporządkowana;   

B) ostrzega, że jest to droga z pierwszeństwem przejazdu;  

C) informuje, że jest to droga z pierwszeństwem przejazdu. 

 

44.  Który ze znaków dotyczy szkół? 

A) znak 1;  

B) znak 2;   

C) znak 3.  

 

 

 

 

45.  Kierujący zbliżając się do skrzyżowania oznaczonego tym znakiem powinien: 

A) ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z prawej strony; 

B) przejechać pierwszy; 

C) ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z lewej strony.  

 

 

46.  Który ze znaków zabrania skrętu w lewo? 

A) znak 1; 

B) znak 2; 

C) znak 3.  
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47.  Jazda rowerem drogą ekspresową: 

A) jest dozwolona;  

B) jest dozwolona tylko w przypadku jazdy w zorganizowanej 

kolumnie;  

C) jest zabroniona. 

 

48.  Rowerzyście przejeżdżającemu przez przejazd dla rowerów zabrania się: 

A) wymijania się z innym rowerzystą; 

B) jazdy, trzymając jedną ręką na kierownicy; 

C) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny. 

49.  Kto może otrzymać kartę rowerową? 

A) każdy po ukończeniu 10 lat;  

B) osoba, która ukończyła 10 lat i zdała odpowiedni egzamin  

C) każdy uczeń, który ukończył czwartą klasę szkoły podstawowej. 
 

50.  W skład obowiązkowego wyposażenia roweru wchodzi m. in.: 

A) siodełko; 

B) dzwonek; 

C) opony. 

51.  Jeżeli na jezdni, w związku z prowadzonymi robotami drogowymi, umieszczone są 

znaki poziome barwy białej i żółtej, to: 

A) oznakowanie barwą żółtą obowiązuje przed oznakowaniem barwą białą; 

B) oznakowanie barwą żółtą służy tylko pojazdom obsługującym roboty drogowe i nie ma 

zastosowania wobec innych pojazdów; 

C) oznakowanie barwą białą ma zastosowanie w pierwszej kolejności przed barwą żółtą. 

52.  Jak powinien zachować się rowerzysta widząc pieszego z białą laską wkraczającego 

na jezdnię? 

A) zatrzymać się w celu umożliwienia przejścia pieszemu przez jezdnię; 

B) użyć sygnału dźwiękowego (dzwonka), aby ostrzec niewidomego; 

C) zwiększyć prędkość jazdy. 

53.  Pierwszą czynnością, którą wykonasz przed wyprzedzeniem innego uczestnika ruchu 

jest: 

A) wystawienie lewej ręki; 

B) upewnienie się czy kierujący, jadący za tobą, nie rozpoczął wyprzedzania; 

C) zjechanie do osi jezdni. 

54.  Kierujący rowerem może wyprzedzić pojazd, który zwalnia i sygnalizuje zamiar 

skrętu w lewo: 

A) z jego lewej strony; 

B) z jego lewej lub prawej strony; 

C) tylko z jego prawej strony. 
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55.  W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien: 

A) przyspieszyć, starając się przejechać przed pieszym; 

B) zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych;  

C) obserwować całe otoczenie przejścia dla pieszych. 

 

56.   Jeżeli ruch na skrzyżowaniu jest kierowany sygnałami świetlnymi i równocześnie 

przez osobę uprawnioną do kierowania ruchem, to należy się stosować do: 

A) w pierwszej kolejności do poleceń i sygnałów osoby kierującej ruchem; 

B) do poleceń i sygnałów osoby kierującej ruchem, ale tylko wtedy, gdy są zgodne z 

sygnałami świetlnymi; 

C) sygnałów świetlnych. 

57.   Pierwsza pomoc w przypadkach oparzeń to: 

A) gaszenie płonącej odzieży; 

B) unikanie chłodzenia oparzonej skóry; 

C) wezwanie do pomocy lekarza. 

58.  Numer straży pożarnej, to: 

A) 997; 

B) 998; 

C) 999. 

59.  Jaka jest kolejność przejazdu na przedstawionym skrzyżowaniu: 

A) C, A, B;  

B) B i C, A; 

C) C, B, A.  

 

 

 

 

60.   Jaka jest kolejność przejazdu na przedstawionym skrzyżowaniu: 

A) uprzywilejowany, B, C, A;   

B) uprzywilejowany, A, C, B; 

C) uprzywilejowany, C, A, B. 

 

 

  



S t r o n a  | 10 
Przykładowe pytania na kartę rowerową 
ZS Jezierzyce Kościelne 

 

61.  Który z tych znaków dotyczy drogi dla pieszych? 

A) znak 1; 

B) znak 2; 

C) znak 3.  

 

 

62.  W jakich miejscach można spotkać się ze znakiem STOP? 

A) przy wszystkich skrzyżowaniach; 

B) przed wszystkimi przejazdami kolejowymi; 

C) przed niektórymi skrzyżowaniami i przejazdami kolejowymi. 

63.  Ten znak  oznacza, że: 

A) droga podporządkowana krzyżuje się lub łączy z drogą z 

pierwszeństwem przejazdu;   

B) droga z pierwszeństwem przejazdu krzyżuje się lub łączy z drogą 

podporządkowaną;  

C) poruszasz się drogą z pierwszeństwem przejazdu. 

64.  Który ze znaków oznacza drogę jednokierunkową? 

A) znak 1;  

B) znak 2;   

C) znak 3;   

 

 

65.  Za tym znakiem unieruchomienie pojazdu jest: 

A) całkowicie zabronione; 

B) dozwolone, ale nie dłużej niż 1 minutę; 

C) uzależnione od dopuszczalnej prędkości na drodze.   

 

66.  Który ze znaków zakazuje wyprzedzania? 

A) znak 1; 

B) znak 2; 

C) znak 3.  
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67.  Który z pojazdów nie podlega rejestracji? 

A) rower; 

B) motorower;  

C) ciągnik. 

68.  Na tak oznakowanej drodze manewr skrętu w lewo wykonasz ustawiając się przy: 

A) lewej krawędzi jezdni; 

B) osi jezdni; 

C) prawej krawędzi jezdni.  

69.  Jazda rowerem po chodniku jest: 

A) zawsze zabroniona; 

B) dozwolona, gdy ruch na drodze dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h, a 

szerokość chodnika przekracza 2 m; 

C) dozwolona, z małą prędkością. 

70.  Do obowiązkowego wyposażenia roweru zaliczamy: 

A) dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku; 

B) co najmniej dwa skutecznie działające hamulce; 

C) światła odblaskowe na pedałach. 

71.  Doczepianie do roweru innego pojazdu, maszyny lub urządzenia 

A) jest zabronione; 

B) jest dopuszczalne; 

C) przepisy tego nie określają. 

72.  Po obróceniu się przez lewe ramię (upewnieniu czy nikt nas nie chce wyprzedzić) 

podczas wykonywania manewru skrętu w lewo, następną czynnością jaką powinieneś 

wykonać jest: 

A) zbliżenie się do osi jezdni; 

B) wystawienie lewej ręki; 

C) upewnienie się czy nic nie nadjeżdża z naprzeciwka. 

73.  Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem kolejowym, 

kierujący pojazdem: 

A) powinien zatrzymać pojazd; 

B) może przejechać przez przejazd, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg; 

C) może nie zachowywać szczególnej ostrożności. 

74.  Na skrzyżowaniu w pierwszej kolejności podporządkowujemy się: 

A) sygnalizacji świetlnej; 

B) poleceniom kierującego ruchem; 

C) znakom pionowym. 

75.  W przypadku złamania ręki należy: 

A) wyprostować złamaną kończynę; 

B) nastawić złamaną kończynę; 

C) unieruchomić złamaną kończynę. 
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76.   Na tym oznakowanym wlocie na skrzyżowanie kierujący pojazdem może: 

A) jechać na wprost z pasa 1, 2 lub 3; 

B) skręcić w prawo z pasa 2 i 3; 

C) skręcić w lewo z pasów 1 i 2.  

 

 

 

77.  Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest zabronione: 

A) wszędzie; 

B) tylko tam gdzie zabraniają tego znaki; 

C) zza zaparkowanych pojazdów lub innych przeszkód. 

78.  Znaki nakazu są: 

A) okrągłe; 

B) trójkątne; 

C) kwadratowe. 

79.   Na przedstawionym skrzyżowaniu pojazd A: 

A) przejeżdża jako pierwszy; 

B) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi B; 

C) przejeżdża jako ostatni.  

 

 

 

 

80.   Kierujący pojazdem A na tym skrzyżowaniu: 

A) przejeżdża jako pierwszy;   

B) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi D; 

C) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdom D i C. 

 

 


