
 RUCH PIESZYCH I ROWERZYSTÓW - pytania testowe 

 

1. Pieszy może się poruszać po drodze dla rowerów: 

a) zawsze, 

b) tylko wtedy, gdy nie ma chodnika lub pobocza, 

c) gdy na chodniku jest bardzo duży ruch pieszych. 

 
2. Pieszy idący po drodze dla rowerów: 

a) jest zobowiązany ustępować pierwszeństwa rowerzystom, 

b) ma pierwszeństwo przed rowerzystami, 

c) musi się poruszać lewą stroną. 

 
3. Osoba jadąca rowerem po chodniku w wieku 10 lat to: 

a) pieszy, 

b) rowerzysta, 

c) kierowca. 

 

4. Piesi mogą korzystać z jezdni pod warunkiem, że: 

a) porusza ją się po prawej stronie i ustępu ją miejsca nadjeżdżającym 
pojazdom, 

b) poruszają się w obszarze zabudowanym, 

c) zajmują miejsce jak najbliżej lewej krawędzi. 

 
5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać: 

a) 20 metrów,  

b) 30 metrów,  

c) 50 metrów. 

 
6. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest 

dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza: 

a) 100 metrów, 

b) 50 metrów, a przejście przez jezdnię nie spowoduje zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) 50 metrów, a przejście przez jezdnię nie utrudni ruchu pojazdów. 

 
7. Pieszy poruszający się w strefie zamieszkania: 

a) może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed 
pojazdami, 

b) może korzystać z całej szerokości drogi pod warunkiem, że ustępuje 
pierwszeństwa pojazdom, 

c) nie może poruszać się po jezdni. 

 

8. Zabrania się wchodzenia na jezdnię: 

a) bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym na przejściach dla 
pieszych, 

b) bezpośrednio przed jadącym pojazdem, z wyjątkiem przejść dla 
pieszych, 

c) na przejściach dla pieszych. 

 
9. Jeżeli droga nie ma chodnika dla pieszych ani pobocza, to pieszy 
powinien: 

a) iść jezdnią jak najbliżej jej prawej krawędzi, 

b) iść jezdnią jak najbliżej jej lewej krawędzi, 

c) może iść po prawej stronie jezdni, jeżeli ma żółte elementy odblaskowe 

na ubraniu  lub tornistrze szkolnym. 

 
10. Za pieszego w ruchu drogowym uważa się:  

a) osobę przeprowadzającą dzieci przez drogę,  

b) osobę pchającą wózek z dzieckiem, 

c) rowerzystę powyżej 10. roku życia, jadącego chodnikiem. 

 
11. Pieszy powinien się poruszać po: 

a) drodze dla pieszych, nawet gdy jest pobocze, 

b) poboczu, nawet gdy obok jest chodnik, 

c) jezdni, nawet gdy obok jest droga dla pieszych. 

 
12. Pieszemu nie wolno: 

a) poruszać się po jezdni w strefie zamieszkania, 

b) przechodzić przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, 

c) przebiegać przez jezdnię. 

 
13. Pieszym przechodzącym przez przejście nie wolno: 

a) się rozglądać, 

b) rozmawiać z innymi pieszymi, 

c) zatrzymywać się i zawracać. 

 
14. Osoba, która nie ma 10 lat, a jedzie po chodniku rowerem, to: 

a) pieszy, 

b) kierujący, 

c) kierowca. 
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15. Osoba prowadząca rower po jezdni to: 

a) pieszy, 
b) rowerzysta, 
c) kierujący. 

 
16. Pieszy na poboczu powinien iść: 

a) lewą stroną drogi, 
b) dowolną stroną drogi, 
c) prawą stroną drogi. 

 
17. Dziecko do lat 7 może korzystać z drogi: 

a) samodzielnie, 

b) pod opieką osoby, która ukończyła 10 lat, 

c) pod opieką osoby, która ukończyła 18 lat. 
 

18. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która ukończyła: 

a) 10 lat, 

b) 13 lat, 

c) 15 lat. 

 
19. Po ukończeniu 18. roku życia do kierowania rowerem jest wymagany: 

a) dowód osobisty, 

b) karta rowerowa, 

c) zgodnie z przepisami nie wymaga się uprawnień. 

 
20. Rower musi być wyposażony w: 

a) światło barwy czerwonej, może być migające, umieszczone z tyłu, 

b) komplet narzędzi, 

c) bagażnik. 

 
21. Do obowiązkowego wyposażenia roweru należy: 

a) dzwonek, 
b) zestaw kluczy, 
c) pompka. 

 
22. Światło odblaskowe w kołach roweru jest: 

a) zabronione, 
b) obowiązkowe, 
c) dodatkowe. 

 
23. Światło odblaskowe z tyłu roweru: 

a) może być dowolnego koloru, 

b) musi być czerwone, o dowolnym kształcie, 

c) musi być czerwone lub pomarańczowe, o kształcie innym niż trójkąt. 
 
24. Czy jest zgodne z przepisami, aby tylne światło odblaskowe roweru było 

trójkątne? 

a) tak, jest zgodne, 

b) kształt nie jest określony w przepisach, 

c) nie, nie jest to w żadnym wypadku dopuszczalne. 

 
25. Skrzyżowanie to przecięcie się: 

a) na jednym poziomie dróg mających jezdnie, 

b) dróg o różnych poziomach, 

c) drogi gruntowej z drogą utwardzoną. 

 
26. Korzystanie z pasów bezpieczeństwa dotyczy: 

a) tylko kierowców, 

b) tylko osób zajmujących siedzenia przednie, 

c) wszystkich przewożonych osób. 

 

27. Kierujący rowerem, który korzysta z chodnika: 

a) jest osobą pieszą, 

b) musi ustępować pierwszeństwa pieszym, 

c) jest kierującym. 

 
28. Jeżeli nie ma drogi dla rowerów, to rowerzysta porusza się: 

a) dowolną stroną jezdni, 
b) prawą stroną jezdni, 
c) lewą stroną jezdni. 

 
29. Kierującemu rowerem zabrania się: 

a) czepiania się pojazdów, 

b) zawracania, 

c) wyprzedzania innych pojazdów. 

 

30. Kierującemu rowerem nie wolno: 

a) poruszać się chodnikiem, 
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b) wyprzedzać innych pojazdów, 

c) ciągnąć za sobą osoby na wrotkach. 

 
31. Kierującemu rowerem nie wolno: 

a) poruszać się po chodniku, 

b) używać w obszarze zabudowanym sygnału dźwiękowego, 

c) wjeżdżać bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. 

 
32. Kierującemu rowerem nie wolno jechać: 

a) powyżej 50 km/h, 
b) po zmroku, 
c) obok drugiego rowerzysty, jeśli utrudnia to poruszanie się pozostałym 
uczestnikom ruchu. 

 
33. Holowanie roweru przez innego rowerzystę jest: 

a) dozwolone, 

b) zabronione, 

c) dozwolone w szczególnych okolicznościach. 

 
34. Kierujący rowerem w trakcie jazdy: 

a) może prowadzić psa na smyczy, 

b) może prowadzić psa na smyczy, ale po spełnieniu określonych 
warunków, 

c) nie może prowadzić psa na smyczy. 

 
35. Włączanie się do ruchu następuje: 

a) przy wyjeżdżaniu ze strefy zamieszkania na drogę, 

b) przy wyjeżdżaniu z drogi podporządkowanej na drogę główną, 

c) po każdym zatrzymaniu pojazdu. 

 
36. Kierujący rowerem włącza się do ruchu, gdy: 

a) wjeżdża z jezdni na chodnik, 

b) wjeżdża na drogę z pierwszeństwem przejazdu z drogi 
podporządkowanej, 

c) wyjeżdża z drogi gruntowej na drogę twardą. 

 

37. Omijanie to: 

a) przejeżdżanie obok uczestnika ruchu drogowego poruszającego się w 

tym samym kierunku,  

b) przejeżdżanie obok uczestnika ruchu drogowego poruszającego się w 

przeciwnym kierunku.  

c) przejeżdżanie obok stojącego uczestnika ruchu drogowego lub 

przeszkody. 

 
38. Kierujący rowerem podczas wykonywania manewru wyprzedzania 
powinien w pierwszej kolejności: 

a) wyciągnąć rękę w prawo – zasygnalizować zamiar wykonania 
manewru, 

b) upewnić się, czy jest dostatecznie dużo miejsca do wykonania 
manewru – obejrzeć się, 

c) znacznie zwiększyć prędkość jazdy. 

 
39. Jeśli pojazd sygnalizuje skręt w lewo, to: 

a) nie można go wyprzedzać, 

b) można go wyprzedzać tylko z lewej strony, 

c) można go wyprzedzać tylko z prawej strony. 
 
40. Aby bezpiecznie skręcić w lewo, w pierwszej kolejności należy: 

a) zbliżyć się do środka jezdni, 
b) przepuścić wszystkie pojazdy samochodowe, 
c) upewnić się, czy manewr można wykonać bezpiecznie. 

 
41. Kierujący rowerem może zawracać na: 

a) drodze jednokierunkowej, 
b) moście i tunelu, 
c) skrzyżowaniu. 

 
42. Wyprzedzanie z prawej strony jest: 

a) zabronione, 
b) zawsze dozwolone, 
c) dozwolone tylko w określonych warunkach. 

 
43. Aby zmienić pas ruchu, kierujący rowerem: 

a) powinien odpowiednio wcześnie ten manewr zasygnalizować, 

b) może ten manewr sygnalizować tylko w trakcie dokonywania zmiany, 

c) nie musi sygnalizować wykonywania tego manewru. 

 
44. Pojazdy nie mogą się zatrzymywać: 

a) na ulicy jednokierunkowej, 
b) w tunelach, na mostach i wiaduktach, 
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c) w strefie zamieszkania. 
 

45. Postój roweru na chodniku jest: 

a) za broniony, 

b) dozwolony, jeśli dla pieszych pozostaje 1,5 m chodnika, 

c) dozwolony bez ograniczeń. 

 
46. Kierujący rowerem porusza się po jezdni o ruchu jednokierunkowym. 

Jeżeli zamierza on skręcić w lewo, to powinien się zbliżyć do: 

a) środka jezdni, 

b) lewej krawędzi jezdni, 

c) prawej krawędzi jezdni. 
 

47. Kierujący rowerem zbliżający się do skrzyżowania dróg równorzędnych 

musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z: 

a) prawej strony,  

b) lewej strony,  

c) obu stron. 

 
48. Kierujący rowerem jadący chodnikiem i zbliżający się do przejścia dla 
pieszych: 

a) przejeżdża przez nie z zachowaniem ostrożności, 
b) przejeżdża przez nie, gdy nie zagraża pieszym, 
c) schodzi z roweru i przeprowadza go na drugą stronę. 

 
49. Kierujący rowerem nie może wjechać na drogę: 

a) ekspresową, 
b) osiedlową, 
c) dla rowerów. 

 
50. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, kierujący pojazdem: 

a) powinien prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać 

w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pociąg, 

b) w pewnych sytuacjach może objeżdżać opuszczone zapory, 

c) może przejechać pod zaporami, których opuszczanie zostało 
rozpoczęte. 

 

51. Dopuszczalna prędkość roweru w strefie zamieszkania: 

a) wynosi 20 km/h,  

b) nie ma ograniczenia, 

c) wynosi 25 km/h. 
 

52. Pojazd uprzywilejowany to: 
a) tylko karetka pogotowia, 
b) pojazd wydający sygnał dźwiękowy i świetlny, 
c) wóz staży pożarnej. 
 

53. Kolumna rowerów nie może przekraczać: 
a) 10 pojazdów,  
b) 20 pojazdów,  
c) 15 pojazdów. 

 
1b,2a,3a,4c,5c,6a,7a,8a,9b,10b,11a,12c,13c,14a,15a,16a,17b,18a,19c, 
20a,21a,22c,23c,24c,25a,26c,27b,28b,29a,30c,31c,32c,33b,34b,35a,36c, 
37c,38b,39c,40c,41c,42c,43a,44b,45b,46b,47a,48c,49a,50a,51a,52b,53c. 


