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SPRAWDZIAN DRUGI
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Przepisy o ruchu drogowym są zawarte w
A. kodeksie karnym.
B. kodeksie drogowym.
C. kodeksie wykroczeń.
Prawdą jest, że o kartę rowerową mogą się starać dzieci, które ukończyły
A. 8 lat.
B. 9 lat.
C. 10 lat.
Karta rowerowa uprawnia do kierowania rowerem po
A. drogach polnych.
B. drogach leśnych.
C. drogach publicznych.
Rowerzysta ma obowiązek mieć przy sobie
A. kartę rowerową.
B. legitymację szkolną.
C. książeczkę zdrowia.
Osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej uważa się za
A. rowerzystę.
B. kierującego pojazdem.
C. pieszego.
Są przepisy, które określają, w jakim wieku można przewozić inna osobę na rowerze.
A. Prawda.
B. Fałsz.
C. Nie jest to nigdzie określone.
Kierować wózkiem rowerowym może osoba, która ukończyła
A. 10 lat.
B. 15 lat.
C. 17 lat.
Zaleca się, żeby rowerzysta jeździł w
A. czapce.
B. kasku.
C. bejsbolówce.
Rower jest to pojazd o szerokości nieprzekraczającej
A. 0,9 metra.
B. 1 metra.
C. 1,2 metra.
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Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać
A. 6.
B. 12.
C. 15.
Prawidłowa odległość od poprzedzającego roweru to
A. około 5 metrów.
B. więcej niż 5 metrów.
C. przede wszystkim bezpieczna.
Zasada ruchu prawostronnego oznacza, że rowerzysta powinien jechać
A. prawym chodnikiem.
B. prawym poboczem.
C. przy prawej stronie jezdni.
Przypomnij sobie hierarchię ważności stosowaną w ruchu drogowym.
W pierwszej kolejności należy się stosować do
A. sygnałów świetlnych.
B. poleceń i sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem.
C. znaków drogowych.
Odpowiedz, czy następujące zdanie jest prawdziwe:
Jeżeli warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni,
to dozwolona jest wyjątkowo jazda po chodniku.
A. Nie jest to nigdzie określone.
B. Tak.
C. Nie.
W strefie zamieszkania
A. piesi mają pierwszeństwo.
B. pojazdy nie mogą parkować.
C. dzieci nie mogą się bawić.
Na przejeździe dla rowerzystów rowerzyście wolno
A. wjeżdżać bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd.
B. zatrzymywać się, nawet bez powodu.
C. stosować się do sygnałów świetlnych.
Często można zauważyć, że dzieci są przewożone na bagażniku lub na ramie rowerów.
Czy przepisy pozwalają, tak postępować?
A. Tak.
B. Nie.
C. Nie jest to określone.
Rowerzysta, przejeżdżając obok zwierząt, powinien
A. używać dzwonka.
B. zachować bezpieczny odstęp.
C. jechać szybko.
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Rowerzysta
A. ma obowiązek ułatwiać przejazd pojazdom uprzywilejowanym w ruchu.
B. nie ma obowiązku ułatwiania przejazdu pojazdom uprzywilejowanym w ruchu.
C. w zależności od sytuacji może ułatwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu w ruchu.

20. Widząc ten znak, rowerzysta powinien:
A. przyspieszyć.
B. zwolnić.
C. jechać z taką samą prędkością jak dotychczas.
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