
KARTA MOTOROWEROWA 
TEST 1 

 
1. Kartę motorowerową wydaje dziecku, które ukończyło 13 lat i wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami: 

a. dyrektor szkoły 
b. policjant ruchu drogowego 
c. nauczyciel wychowania komunikacyjnego 

 
2. Liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie moŜe przekraczać: 

a. 5 
b. 10 
c. 15 

 
3. Jaki jest wymagany wiek, aby uzyskać kartę motorowerową? 

a. 12 lat 
b. 13 lat 
c. 14 lat 
 

4. Co to jest postój pojazdu? 
a. Zatrzymanie się przed przejściem dla pieszych w celu przepuszczenia pieszych 
b. Zatrzymanie się przed przejazdem kolejowym z opuszczonymi zaporami 
c. Unieruchomienie pojazdu niewynikającego z warunków ruchu drogowego, trwającego dłuŜej niŜ 1 minutę 

 
5. Parkując motorower na chodniku naleŜy go ustawić: 

a. w poprzek chodnika 
b. bezpośrednio przy ścianie budynku 
c. zapewniając pieszy szerokość chodnika nie mniejszą niŜ 1,5m 

 
6. Co nie naleŜy do obowiązkowego wyposaŜenia motoroweru? 

a. jedno światło mijania barwy białej lub Ŝółtej selektywnej umieszczone z przodu w pionowej płaszczyźnie 
symetrii pojazdu 

b. jedno światło drogowe barwy białej lub Ŝółtej selektywnej, umieszczone z przodu pojazdu 
c. jedno światło pozycyjne barwy czerwonej umieszczone z tyłu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu 

 
7. Włącznie się do ruchu to: 

a. wyjeŜdŜanie na drogę ze strefy zamieszkania,  
b. ruszanie w momencie zapalenia się zielonego światła 
c. ruszanie po podniesieniu zapór przed przejazdem kolejowym. 
 

8. ZbliŜając się do oznakowanego przystanku tramwajowego bez wysepki, przy której stoi tramwaj, kierujący 
motorowerem ma obowiązek: 

a. zmniejszyć prędkość i zachować szczególną ostroŜność 
b. zatrzymać się i zapewnić swobodny dostęp pieszym do tramwaju lub z tramwaju na chodnik 
c. jadąc powoli wydawać sygnały ostrzegawcze. 
 

9. Wyprzedzanie jest manewrem, który polega na: 
a. przejechaniu w bezpiecznej odległości od stojącego pojazdu 
b. przejechaniu w bezpiecznej odległości od pojazdu poruszającego się w przeciwnym kierunku 
c. przejechaniu w bezpiecznej odległości  od pojazdu, który porusza się w tym samym kierunku 

 
      10. . Kierujący rowerem poruszając się w strefie zamieszkania jest obowiązany:  

a. jechać z prędkością 20 km na godzinę,  
b. jechać z prędkością większą niŜ 20 km na godzinę, 
c. jechać z prędkością bezpieczną, czyli 40 km na godzinę. 

 

11.     12.  
 
Znak ten :     Znak ten: 
a. zabrania tylko skrętu w lewo   a.  oznacza zakaz ruchu motorowerów 
b. zabrania skrętu w lewo i zawracania  b. dotyczy motorowerów jednośladowych oraz 
c. obowiązuje na najbliŜszym skrzyŜowaniu  wielośladowych 
      c. dotyczy rowerzystów. 



 
13.  Na tym skrzyŜowaniu kierujący motorowerem:    

a.  przejeŜdŜa pierwszy, 
b. ustępuje pierwszeństwa rowerzyście,  
c. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1. 

 
 

14.   
Kierujący pojazdem zbliŜając się do przejazdu dla rowerzystów 
a.  ma pierwszeństwo przed rowerzystą 
b. musi zachować szczególną ostroŜność 
c. musi zachować szczególną ostroŜność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście 
 

15.   Na tym skrzyŜowaniu motorowerzysta:  
 

a. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 1,  
b. ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,  
c. ustępuje pierwszeństwa pojazdowi nr 2. 

 
 

 
 

16.   
W przedstawionej sytuacji kierujący: 

  a. pojazdem nr 1 przejeŜdŜa ostatni,  
b. pojazdem nr 3 ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2, 

  c. pojazdem nr 1 przejeŜdŜa przed pojazdami nr 2 i 4. 
  

 
 

 
17.  W jakiej kolejności pojazdy opuszczą skrzyŜowanie? 

a. rowerzysta, motorowerzysta, samochód 
b. motorowerzysta, rowerzysta, samochód 
c. Samochód, motorowerzysta, rowerzysta 

 
 
 

18.  Kierujący rowerem (Nr 1) na takim skrzyŜowaniu:  
a.  przejeŜdŜa pierwszy,  
b.  ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Nr 2,  
c.  ustępuje pierwszeństwa pojazdom Nr 3 i Nr 4 

 
 

 
 
 
 

 19.  Znak ten oznacza: 
  a. linię bezwarunkowego zatrzymania , stop 
  b. linię warunkowego zatrzymania 
  c. zakaz wyprzedzania 
 

20. Motorowerzyście, który jest wyprzedzany przez inny pojazd zabrania się:  
a. zwiększania prędkości w czasie wyprzedzania,  
b. trzymania kierownicy tylko jedną ręką,  
c. zwalniania w czasie wyprzedzania. 
 
 
 
 



POMOC PRZEDLEKARSKA 
TEST 1 

 
1. Kiedy naleŜy uŜyć opaski uciskowej? 

a. gdy udzielający pomocy jest lekarzem,  
b.  w przypadku gdy ofiara sobie tego Ŝyczy. 
c. w przypadku krwawiącej rany. 
 

2.  Jak naleŜy ułoŜyć przytomną ofiarę wypadku drogowego, u której podejrzewa się uraz kręgosłupa piersiowego? 
a. na lewym boku,  
b. płasko na wznak na twardym podłoŜu,  
c. na prawym boku. 

 
3. Przy unieruchomieniu złamanej kończyny naleŜy unieruchomić?  

a. miejsce złamania wraz z pobliskimi stawami,  
b. jedynie samo miejsce złamania,  
c. wyłącznie najbliŜszy miejsca złamania staw. 
 

4. JeŜeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to naleŜy:  
a. nie dotykać ofiary, wezwać pomoc,  
b. natychmiast rozpocząć masaŜ serca i sztuczne oddychanie,  
c. udroŜnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta 
 

5. jeŜeli ofiara wypadku po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu, to naleŜy:  
a. podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe  
b. namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną  
c. pozwolić jej odejść do domu zalecając wizytę u lekarza 
 

6. Poszkodowanemu nieprzytomnemu z wbitym w jamę brzuszną ostrym przedmiotem, udzielając pierwszej pomocy, naleŜy:  
 a. ustabilizować tkwiący w ranie przedmiot,  
 b. tylko zadbać o droŜność dróg oddechowych,  
 c. usunąć przedmiot i załoŜyć opatrunek.. 
 

      7. Udzielając pomocy w przypadku ataku padaczki naleŜy:  
a. siłą przytrzymać poszkodowanego, zabezpieczyć głowę przed urazami 
b. zabezpieczyć język przed przygryzieniem,  
c. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

 
8. Wykonywanie masaŜu serca przez jednego ratownika wygląda następująco?  

a. 15 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdmuchnięcia powietrza 
b. 15 uciśnięć klatki piersiowej i 1 wdmuchnięcie powietrza 
c. 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdmuchnięcia powietrza 
 

9.  Pierwsza pomoc w przypadkach oparzeń to: 
 a. usunięcie płonącej odzieŜy 
  b. polewanie miejsca oparzenia zimną wodą 

c. unikanie chłodzenia oparzonej skóry 
 
10. Kto ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy? 

a. kaŜdy, poniewaŜ w przypadku obecności zagroŜeń moŜna wykonać część działań ratunkowych 
b. tylko osoby przeszkolone , poniewaŜ za popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna 
c. tylko osoby z wykształceniem medycznym, poniewaŜ one mają prawo udzielania pierwszej pomocy 

 
 


