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KLASA IV 

 

Temat:  Sprawdź, co umiesz – powtórzenie wiadomości.  

 

Sprawdź, czy masz wystarczającą wiedzę, aby kierować rowerem po drodze pu-
blicznej. Odpowiedz na następujące pytania: 

1. Jak są oznakowane drogi, przejazdy oraz pasy ruchu dla rowerzystów? 

2. Czego zabrania się rowerzyście na przejeździe dla rowerzystów? 

3. Jak powinien się zachowywać rowerzysta w strefie zamieszkania? 

4. Co to znaczy być widocznym na drodze? 

5. Jakie elementy ubioru są szczególnie ważne dla rowerzysty? 

6. Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru? 

7. Jak należy przygotować rower do jazdy? 

8. Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie rowerzysta poruszający się po dro-
dze publicznej? 

9. Co to jest droga całkowitego zatrzymania pojazdu i od czego zależy? 

10. Co to znaczy jechać rowerem z bezpieczną prędkością? 

11. Na czym polega zasada ruchu prawostronnego? 

12. Kiedy można jeździć rowerem po chodniku? 

13. Jakie znasz podstawowe dwie grupy znaków drogowych? 

14. Jaki jest podział znaków drogowych pionowych? 

15. Jaką funkcję pełnią znaki ostrzegawcze, a jaką znaki zakazu? 

16. Jakiego kształtu i koloru są znaki nakazu, a jakiego znaki informacyjne? 

17. Jaki znak ostrzega o tym, że pojazd jest na drodze z pierwszeństwem, a jaki, że 
na drodze podporządkowanej? 

18. Jakie występują sygnały drogowe? 

19. Kto może wydawać polecenia uczestnikom ruchu drogowego? 

20. Kiedy mimo zapalonego zielonego światła na sygnalizatorze nie wolno wjechać 
na przejście dla pieszych i skrzyżowanie? 



21. Co oznacza zielona strzałka wyświetlana na sygnalizatorze łącznie z czerwonym 
światłem? 

22. Co sygnalizuje postawa osoby kierującej ruchem: 

1. gdy stoi do Ciebie przodem lub tyłem? 

2. gdy stoi bokiem? 

3. gdy trzyma rękę w górze? 
23. Jaka obowiązuje kolejność według ważności: norm wynikających z przepisów, 

znaków drogowych, sygnałów świetlnych czy poleceń osób kierujących ru-
chem? 

24. W jakich sytuacjach rowerzysta jest kierującym, który włącza się do ruchu? 

25. Jak powinien postąpić rowerzysta, chcąc skręcić w prawo? 

26. Jak powinien postąpić rowerzysta, chcąc skręcić w lewo: 

1. na drodze z jezdnią jednokierunkową? 

2. na drodze z jezdnią dwukierunkową? 
27. W jakich miejscach jest zabronione zawracanie pojazdem? 

28. Jak należy poprawnie wykonać manewr wymijania? 

29. Jak należy poprawnie wykonać manewr omijania? 

30. Jak należy poprawnie wykonać manewr wyprzedzania? 

31. Z której strony należy wyprzedzać pojazd skręcający w lewo? 

32. Kiedy i gdzie jest zabronione wyprzedzanie pojazdów? 

33. W jakich miejscach nie wolno się zatrzymywać pojazdem? 

34. Jakie znasz rodzaje skrzyżowań? 

35. Po czym poznasz pojazd uprzywilejowany w ruchu? 

36. Jak powinien się zachować rowerzysta, gdy zbliża się do niego pojazd uprzywile-
jowany w ruchu? 

37. Jak powinien się zachować rowerzysta przed przejściem dla pieszych? 

38. Jaka zasada pierwszeństwa obowiązuje na skrzyżowaniu dróg równorzędnych? 

39. Jak należy się zachować przed wjazdem na rondo oznaczone tylko znakiem na-
kazu Ruch okrężny? 

40. Po czym poznasz, że droga z pierwszeństwem nie przebiega prosto? 

41. Jak rozumiesz zasadę szczególnej ostrożności? 

42. W których miejscach rowerzysta musi stosować zasadę szczególnej ostrożno-
ści? 



43. Jak uzasadnisz potrzebę ograniczonego zaufania w ruchu drogowym? 

44. Jak się zachowasz, gdy zobaczysz wypadek drogowy? 

45. Jakie są numery telefonów alarmowych? 

46. Na co trzeba zwrócić uwagę służbom ratunkowym, przekazując informacje o 
wypadku drogowym? 

47. Co powinno się znajdować w apteczce rowerzysty? 

48. W jaki sposób należy zatamować krwotok z nosa? 

49. Jak trzeba postąpić przy opatrywaniu skaleczenia? 

50. W jaki sposób należy udzielić pierwszej pomocy przy oparzeniu pierwszego 
stopnia? 

 

Powodzenia 


