Przykł
ady pytańdo konkursu
„JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE ”
P YTANIE 1.
W tej sytuacji, po skręceniu w lewo, dopuszczalna prędkośćmotocykla wynosi:

A. 20 km/h
B. 30 km/h
C. 60 km/h

P YTANIE 2.
Który znak zabrania przekraczania prędkości 50 km/h:

A. A
B. B
C. C

P YTANIE 3.
Kierujący motocyklem powinien dostosowaćprędkośćjazdy do:

A. Stanu nawierzchni drogi
B. Stanu i ł
adunku pojazdu
C. Warunków atmosferycznych
P YTANIE 4.
Widząc ten znak kierujący pojazdem:

A. Może spodziewaćsięoszronienia nawierzchni
B. Powinien

spodziewać

się

lokalnie

wystę
pują
cych opadów ś
niegu
C. Powinien być przygotowany do zmiany
przyczepnoś
ci kółdo jezdni

P YTANIE 5.
Widząc ten znak kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

A. Poprzecznej nierównoś
ci jezdni
B. Wypukł
oś
ci na jezdni zastosowanej w celu
spowolnienia ruchu pojazdów
C. Znacznym wzniesieniu drogi

P YTANIE 6.
Który znak zabrania samochodom osobowym wjazdu na drogę, przed która jest
umieszczony ?

A. A
B. B
C. C

P YTANIE 7.
Który pojazd w tej sytuacji jest nieprawidł
owo zaparkowany na jezdni:

A. 1
B. 2
C. 3

P YTANIE 8.
Wł
ączając siędo ruchu, kierujący pojazdem powinien:
A. Zachowaćszczególnąostrożnoś
ć
B. Ustą
pićpierwszeństwa innemu pojazdowi
C. Ustą
pićpierwszeństwa pieszym

P YTANIE 9.
W tej sytuacji kierujący pojazdem może skręcićw:

A. Lewo z pasa 1
B. Lewo z pasa 2
C. Prawo z pasa 3

P YTANIE 10.
Opuszczając pojazd kierujący:

A. Powinien upewnićsięczy nie utrudni ruchu
innym pojazdom
B. W każdym przypadku moż
e pozostawićdrzwi
otwarte
C. Może zlecićpasaż
erom wyjś
cie tylko od
strony chodnika
P YTANIE 11.
Pozostawiając samochód osobowy na drodze należy:

A. Zabezpieczyćgo przed możliwoś
ciąuruchomienia przez osobęniepowoł
aną
B. Zachowaćś
rodki ostroż
noś
ci niezbędne do uniknię
cia wypadku
C. Zostawićwewną
trz pojazdu jego dowód rejestracyjny
P YTANIE 12.
W tej sytuacji samochód osobowy zostanie usunięty z drogi na koszt wł
aściciela,
ponieważ:

A. Utrudnia ruch
B. Zagraża bezpieczeństwu ruchu
C. Nie utrudnia ruchu i nie zagraż
a jego
bezpieczeństwu,

ale

jest

pozostawiony

w miejscu, gdzie jest to zabronione

P YTANIE 13.
Widząc zbliżający siępojazd uprzywilejowany, kierujący pojazdem powinien:

A. Uł
atwićmu przejazd
B. Zatrzymaćsię- w każ
dej sytuacji
C. Zjechaćna chodnik lub pobocze w każ
dej sytuacji

P YTANIE 14.
Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:

A. Umieszczać w
wysył
ają
cego

pojeź
dzie

urządzenia

sygnał

dź
wię
kowy

o zmiennym tonie
B. Korzystać podczas
wymagającego

jazdy

z

trzymania

telefonu
sł
uchawki

lub mikrofonu w reku
C. Wyposaż
ać pojazdu
informujące

o

w

urządzenia

dział
aniu

sprzę
tu

kontrolno – pomiarowego używanego
przez organy kontroli ruchu drogowego
P YTANIE 15.
Używanie podczas jazdy heł
mu ochronnego nie jest wymagane:

A. Na

drodze

gruntowej,

niezależ
nie

od wyposaż
enia motocykla
B. W strefie zamieszkania, niezależ
nie
od wyposaż
enia motocykla
C. Jeś
li motocykl jest wyposażony w pasy
bezpieczeństwa
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