
Przykładowe pytania na kartę rowerową: 
 
1. Osoba jadąca rowerem po chodniku w wieku do lat 10 to: 

A. pieszy, 
B. rowerzysta, 
C. kierujący. 
 

2. Jeżeli pieszy z uwagi na brak chodnika i pobocza zmuszony jest iść po jezdni, to: 
A. musi iść jej prawą stroną zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, 
B. musi iść lewą stroną,  
C. może iść lewą lub prawą stroną blisko krawędzi jezdni. 

 
3. Aby pieszy mógł samodzielnie, bez opieki, korzystać z drogi (np. iść chodnikiem) 
musi mieć ukończone: 

A. 10 lat, 
B. 7 lat. 
C. 5 lat. 

 
4. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego ? 

A. 997, 
B. 998, 
C. 999. 

 
5. Zgodnie z Kodeksem drogowym rowerem jest: 

A. pojazd, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 10 km/h, 
B. pojazd poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem o szerokości 

przekraczającej 0,9m, 
C. pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9m poruszany siłą mięśni osoby 

jadącej tym pojazdem 
 

 
6. W przypadku braku chodnika lub drogi dla pieszych, ruch pieszych po drodze: 

A. jest zabroniony, 
B. może odbywać się po poboczu tej drogi, 
C. może odbywać się po całej szerokości jezdni. 

 
7. W skład obowiązkowego wyposażenia roweru wchodzi: 

A. komplet kluczy, 
B. pompka, 
C. dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy. 

 
8. Rowerzyście podczas jazdy zabrania się: 

A. wyprzedzania samochodów, 
B. jazdy szybciej niż 40 km/godz., 
C. jazdy obok innego rowerzysty, chyba że nie utrudnia ruchu i nie powoduje 

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 
 
 
 



9. Do kierowania rowerem po drodze publicznej osobę w wieku 11 lat uprawnia: 
A. tylko karta rowerowa, 
B. pisemna zgoda rodziców, 
C. zgoda wychowawcy podczas wycieczki klasowej, jeżeli połowa uczniów 

posiada karty rowerowe. 
 
10. Wyprzedzanie to: 

A. przejeżdżanie rowerem obok pieszego idącego w tym samym kierunku, 
B. przejeżdżanie rowerem obok innego rowery jadącego z przeciwka, 
C. przejeżdżanie rowerem obok unieruchomionego samochodu. 

 
11. Podczas wyprzedzania innego rowerzysty należy zachować odstęp: 

A. minimum 0,5 metra, 
B. minimum 1 metr, 
C. bezpieczny, ale przepisy nie określają minimalnej odległości. 

 
12. Ile maksymalnie rowerów jednośladowych może poruszać się w zorganizowanej  
 kolumnie ? 

A. 5, 
B. 10, 
C. 15. 

 
13. Dziecko w wieku 6lat może być przewożone rowerem: 

A. na kierownicy, tyłem do kierunku jazdy, 
B. na kierownicy, przodem do kierunku jazdy, 
C. tylko na dodatkowym siodełku. 

 
14. Włączając się do ruchu rowerzysta jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa: 

A. tylko kierującym pojazdami, 
B. wszystkim uczestnikom ruchu, 
C. tylko pieszym oraz pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony. 

 
15. Wyprzedzanie innego rowerzysty na przejściu dla pieszych jest: 

A. dozwolone wyłącznie na przejściach o ruchu kierowanym, 
B. zawsze zabronione, 
C. dozwolone bez ograniczeń. 

 
16. Pojazd uprzywilejowany to: 

A. każdy pojazd Policji, 
B. pojazd wysyłający niebieskie światło błyskowe i sygnał dźwiękowy o 

zmiennym tonie, 
C. tramwaj wjeżdżający na skrzyżowanie. 

 
17. Kierujący rowerem powinien sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu: 

A. zawczasu, 
B. w trakcie manewru, 
C. po uprzednim użyciu dzwonka. 

 
 
 



18. Kierujący rowerem powinien w kolejności stosować się do: 
A. sygnalizacji świetlnej, poleceń policjanta kierującego ruchem, znaków 

drogowych, 
B. poleceń policjanta kierującego ruchem, sygnalizacji świetlnej, znaków 

drogowych 
C. poleceń policjanta kierującego ruchem, znaków drogowych, sygnalizacji 

świetlnej, 
 
19. W razie konieczności unieruchomienia złamanej kończyny należy unieruchomić: 

A. miejsce złamania i najbliższe stawy, 
B. tylko najbliższy złamany staw, 
C. tylko samo miejsce złamania. 
 

20.Ten znak nazywa się 

 
 
21. Ten znak zabrania 

 
 
22. Znak ten oznacza 
 

 
23. Który znak nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu ? 

 
     A                                         B                                     C 
 
 
 
 

A. „droga z pierwszeństwem”, 
B. „ustąp pierwszeństwa ”, 
C. „uwaga skrzyżowanie”. 
 

A. parkowania, 
B. ruchu, 
C. wjazdu. 
 

A. na skrzyżowaniu ruch odbywa się  dookoła wyspy, 
B. możliwy jest postój na tym skrzyżowaniu 

C. zabrania zawracania.  



24. Podaj kolejność na skrzyżowaniu 
 
A.  1, 2, 3 
B.   2,1, 3 
C.  3,2, 1. 
 
 
 
 
 
 
 
25. Podaj kolejność na skrzyżowaniu 
 
A.  3, 1, 2 
B.  2, 1, 3 
C.  3, 2, 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Podaj kolejność na skrzyżowaniu 
 
A.  3, 1, 2 
B   1, 3, 2 
C.  3, 2, 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Włączając się do ruchu, kierujący pojazdem powinien: 
 
a) zachować ostrożność 
b) ustąpić pierwszeństwa pojazdom już będącym w ruchu 
c) ustąpić pierwszeństwa pieszym tylko wówczas, gdy skręca w lewo. 
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28. Cofanie pojazdu jest: 
A) zabronione w tunelu, 
B) dozwolone na moście lub wiadukcie 
C) dozwolone na drodze ekspresowej 

 
29. Po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem: 

A) może zająć dowolny pas ruchu na prawej połowie jezdni dwukierunkowej 
B) powinien zająć lewy skrajny pas ruchu na jezdni jednokierunkowej, 
C) powinien zająć najbliższy osi jezdni pas ruchu na drodze dwukierunkowej 

 
30. Ten znak: 

         
 A) zabrania skrętu w prawo na skrzyżowaniu 
 B) zezwala na jazdę w lewo na najbliższym skrzyżowaniu 
 C) oznacza początek ruchu jednokierunkowego na jezdni 
        
 
31. Te znaki: 

        

        
A) ostrzegają o 4 niebezpiecznych zakrętach 
B) ostrzegają, że pierwszy zakręt jest w prawo, a drugi w lewo 
C) ostrzegają w sumie o sześciu zakrętach 
 
 
32. Dojeżdżając do przystanku tramwajowego bez wysepki na którym stoi tramwaj, 
kierujący rowerem powinien zatrzymać pojazd: 
 
A) tuż przed przejściem dla pieszych przy przystanku, 
B) w takim miejscu, aby zapewnić pieszym dojście do tramwaju, 
C) na wysokości znaku oznaczającego przystanek. 
 
33. Który z tych znaków zabrania wjazdu rowerem?: 
 

A)                   B)                       C)  
 
 
 
 
 
 
 



34. Wyprzedzany rowerzysta: 
 
A) może przyspieszyć 
B) zawsze musi zatrzymać się aby ułatwić wyprzedzanie 
C) powinien zjechać jak najbardziej na prawo 
 
35. Znak ten: 
 

 
  
A) nakazuje jazdę w lewo 
B) zabrania skręcania w lewo 
C) nie dotyczy rowerzystów 
 
36. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego jest: 
 
A) zawsze dozwolone 
B) niedozwolone 
C) dozwolone poza obszarem zabudowanym 
 
37. W tej sytuacji kierujący rowerem:  

 
A) ustępuje tylko pojazdowi z numerem 3 
B) ustępuje pojazdowi z numerem 2, 
C) jedzie jako pierwszy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38. W tej sytuacji kierujący rowerem: 

 
A) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3 
B) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2 
C) jedzie ostatni 
 
39. W tej sytuacji kierujący rowerem: 

 
A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3 
B) jedzie jako pierwszy 
C) jedzie ostatni 
 
40. Bezpośrednio na ranę można przyłożyć: 
 
A) chusteczkę higieniczną 
B) watę 
C) gazę 
 
41. Rowerzysta przejeżdżając przez chodnik ma obowiązek: 
 
A) zawsze używać sygnału dźwiękowego 
B) zsiąść z roweru i go przeprowadzić 
C) jechać powoli i ustępować pierwszeństwa pieszym 
 
 
 
 
 
 



42. Rowerzyście zabrania się: 
 
A) jazdy bez trzymania jednej ręki na kierownicy 
B) rozdzielania kolumn pieszych 
C) jazdy wzdłuż po chodniku w każdych warunkach 
 
43. Przejeżdżanie lub przechodzenie obok nie poruszającego się uczestnika ruchu 
to: 
 
A) omijanie 
B) wymijanie 
C) wyprzedzanie 
 
44. Znak ten oznacza: 

 
A) koniec strefy ograniczonego postoju 
B) drogę z pierwszeństwem przejazdu 
C) koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu 
 
45. Kierujący rowerem jest zobowiązany: 
 
A) korzystać z jezdni tylko pod nadzorem i opieką osób dorosłych 
B) przestrzegać przepisów ruchu drogowego 
C) korzystać wyłącznie ze ścieżek dla rowerów 
 
46. Który z tych znaków informuje o drodze dla pieszych? 
 

A)  B)         C)  
 
 
 
47. Włączanie się do ruchu następuje: 
 
A) przy wjeżdżaniu na drogę polną z drogi asfaltowej 
B) przy wjeżdżaniu na boisko szkolne z drogi asfaltowej 
C) przy wjeżdżaniu z podwórka szkolnego na drogę asfaltową 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48. Znak ten zabrania rowerzyście: 
 

 
 
A) jazdy rowerem tylko po jezdni 
B) jazdy rowerem tylko po poboczu 
C) jazdy rowerem i po jezdni, i po poboczu 
 
49. Kierujący ruchem na skrzyżowaniu policjant, zwrócony przodem lub tyłem do 
nadjeżdżającego rowerzysty oznacza 
 
A) zakaz wjazdu na skrzyżowanie 
B) zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie 
C) uwaga, za chwilę nastąpi zmiana sygnału 
 
50. W tej sytuacji kierujący rowerem: 

 
A) ustępuje tylko pojazdowi z numerem 2 
B) ustępuje tylko pojazdowi z numerem 3 
C) jedzie ostatni 
 
51. W tej sytuacji kierujący rowerem: 

 
A) może nie sygnalizować skrętu w lewo 
B) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2 
C) jedzie ostatni 
 



52. W tej sytuacji kierujący rowerem: 

 
A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3 
B) jedzie jako pierwszy 
C) ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2 
 
53. Pierwszą czynnością, poprzedzającą udzielanie pomocy ofiarom wypadku, 
powinno być: 
 
A) zadbanie o bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku 
B) wezwanie policji 
C) wezwanie pogotowia ratunkowego 
 
54. W strefie zamieszkania, kierujący rowerem: 
 
A) może jechać z prędkością 15 km/h 
B) może przekroczyć prędkość 20 km/h 
C) ma pierwszeństwo na pieszymi 
 
55. Rowerzysta widząc ten znak: 

 
A) ma ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony 
B) nie może skręcić w prawo 
C) może skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu 
 
56. Znak ten: 

 
A) oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z 
pierwszeństwem 
B) wyznacza miejsce zatrzymania w związku z koniecznością ustąpienia 
pierwszeństwa 
C) informuje o posiadanym pierwszeństwie 
 
 



57. Kierującemu rowerem zabrania się: 
 
A) jazdy trzymając kierownicę tylko jedną ręką, 
B) omijać pojazdy 
C) zmieniać pasy ruchu bez uprzedniego sygnalizowania tego zamiaru 
 
58. Który znak wymaga bezwzględnego zatrzymania się? 
 

A)   B)   C)  
 
 
59. Rower powinien obowiązkowo posiadać: 
 
A) bagażnik do mocowania ładunków 
B) przynajmniej jeden sprawny hamulec 
C) pompkę do pompowania opon. 
 
 
 

60) Znak ten oznacza, że: 

a) na drogę nie można wjechać tylko od strony 
umieszczenia tego znaku, 

b) droga jest całkowicie zamknięta dla ruchu, 

c) droga jest zamknięta tylko dla pojazdów 
silnikowych. 

 

 
 

61) Kierujący rowerem, w pierwszej kolejności jest obowiązany poruszać się: 

a) ścieżką dla pieszych, 

b) po jezdni, 

c) po poboczu, chyba że ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych. 

 

62) W tej sytuacji kierujący 
rowerem: 

a) ustępuje pojazdowi z 
numerem 3, 

b) ustępuje pojazdowi z 
numerem 2, 

c) jedzie ostatni. 

 



 

63) W tej sytuacji kierujący 
rowerem: 

a) ma pierwszeństwo przed 
pojazdem z numerem 2, 

b) ma pierwszeństwo przed 
pojazdem z numerem 3, 

c) jedzie pierwszy. 

 
 

65) Którą z wymienionych czynności należy wykonać przed przybyciem 
lekarza na miejsce wypadku? 

a) zatamowanie krwotoków i opatrzenie ran, 

b) nastawienie i unieruchomienie kości, 

c) podanie środków przeciwbólowych poszkodowanym. 

 
 
66. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:  
a) na dodatkowym siodełku;  
b) z tyłu na bagażniku;  
c) na ramie. 
  
67. Rowerzyści powinni jeździć po drogach poza obszarem zabudowanym:  
a) jeśli nie ma pobocza – przy prawej krawędzi;  
b) środkiem jezdni;  
c) lewą stroną drogi, tak jak chodzą piesi.  
 
68. Po jakich drogach nie można jeździć rowerami:  
a) po drogach osiedlowych;  
b) po drogach gruntowych;  
c) po autostradach.  
 
69. Kierujący rowerem lub motorowerem zabrania się:  
a) jazdy po jezdni jednokierunkowej  
b) używania sygnału dźwiękowego  
c) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach 
lub podnóżkach 
  
70. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu jest zobowiązany:  
a) do zachowania szczególnej ostrożności  
b) do użycia sygnału dźwiękowego  
c) do użycia sygnału świetlnego  
 
71. Zabrania się zawracania:  
a) w tunelach, na mostach  



b) na skrzyżowaniach  
c) na jezdni dwukierunkowej  
 
72. Zakaz zatrzymywania się przez rowerzystę obowiązuje:  
a) na drogach dla rowerów;  
b) na boiskach szkolnych;  
c) na przejazdach kolejowych i tramwajowych 
  
73. Czy każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadku?  
a) nie, udzielić pomocy mogą osoby z wykształceniem medycznym;  
b) tak, w każdym przypadku  
c) nie, gdyż za popełnione błędu zawsze grozi odpowiedzialność karną 
 
74. Jeżeli konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny, to należy 
unieruchomić:  
a) jedynie samo miejsce złamania,  
b) wyłącznie najbliższy złamany staw,  
c) miejsce złamania i najbliższe stawy.  
 
75. Pierwsza pomoc w przypadkach oparzeń to :  
a) polewanie miejsca oparzonego ciepłą wodą,  
b) polewanie miejsca oparzenia zimną wodą,  
c) unikanie ochłodzenia oparzonej skóry.  
 
76. Jeżeli ofiara wypadku po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do 
domu, to należy:  
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, zlecając wizytę u lekarza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

77) Przejeżdżanie obok innego rowerzysty poruszającego się w kierunku 
przeciwnym to: 

a) wymijanie, 

b) omijanie, 

c) wyprzedzanie. 

 

78) Zorganizowana kolumna rowerowa nie może 
przekroczyć: 

a) 15 rowerów, 

b) 10 rowerów, 

 



c) 20 rowerów. 

 

79) Rowerzysta skręcając w drogę poprzeczną, przez którą przechodzą 
piesi: 

a) jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszym mimo, że nie ma tam 
wyznaczonego przejścia, 

b) jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszym, ale tylko kiedy 
korzystają z przejścia dla pieszych, 

c) ma przed pieszymi pierwszeństwo. 

 
 

80) Znak ten oznacza: 

a) koniec drogi dwukierunkowej, 

b) wjazd na drogę jednokierunkową, 

c) obowiązek jazdy prosto przez skrzyżowanie. 
 

 
 

81) Znak ten oznacza, że: 

a) droga jest zamknięta dla ruchu, 

b) na drogę nie można wjechać od strony 
umieszczenia znaku, 

c) zakaz dotyczy tylko rowerów jednośladowych 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

82) Który ze znaków nie należy do znaków nakazu? 

a) b) c) 

   

 
 
 



83) Rowerzysta mijając ten znak: 

a) może zawrócić przed skrzyżowaniem, 

b) nie może zawrócić tylko na najbliższym 
skrzyżowaniu, 

c) może skręcić w lewo na skrzyżowaniu. 

 

 
 

84) Szczególna ostrożność dotyczy: 

a) tylko kierujących pojazdami, 

b) w równym stopniu pieszych i kierujących pojazdami, 

c) tylko pieszych przekraczających jezdnię. 

 

85) W tej sytuacji kierujący 
rowerem: 

a) ustępuje pojazdowi z 
numerem 3, 

b) ustępuje pojazdowi z 
numerem 2, 

c) jedzie ostatni. 

 
 

86) W tej sytuacji kierujący 
rowerem: 

a) ma pierwszeństwo przed 
pojazdem z numerem 2, 

b) ma pierwszeństwo przed 
pojazdem z numerem 3, 

c) jedzie pierwszy. 

 
 



87) W tej sytuacji kolejność 
przejazdu jest następująca: 

a) 3-4-1-2, 

b) 3-1-4-2, 

c) 1-4-3-2. 

 
 

88) Czy każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ofiarom 
wypadku? 

a) nie, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z przygotowaniem 
medycznym, 

b) tak, 

c) nie, gdyż za popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna. 

 

89) Rower obowiązkowo powinien być wyposażony w: 

a) dwa skutecznie działające hamulce, 

b) światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie 
trójkąta, umieszczone z tyłu, 

c) światło pozycyjne barwy białej, umieszczone z 
przodu. 

 

 

90) Poruszając się w strefie zamieszkania, kierujący: 

a) może zatrzymywać się tylko w wyznaczonych miejscach, 

b) powinien liczyć się z tym, iż piesi mogą korzystać z całej szerokości 
drogi, 

c) ma pierwszeństwo przed pieszymi. 

 
 

91) Widząc ten znak, kierujący pojazdem powinien: 

a) być przygotowanym do zatrzymania się przed 
przejazdem kolejowym z zaporami, 

b) ustąpić pierwszeństwa pojazdom 
nadjeżdżającym z lewej strony, 

c) zachować szczególną ostrożność. 

 

 
 



92) Znak ten: 

a) ogranicza prędkość jazdy do 30 km/h, 

b) nakazuje jazdę z prędkością nie większą niż 30 
km/h, 

c) nakazuje jazdę z prędkością nie mniejszą niż 30 
km/h. 

 

 
 

93) W świetle kodeksu drogowego nie jest pieszym: 

a) osoba poruszająca się po chodniku na wózku inwalidzkim, 

b) osoba w wieku do 10 lat poruszająca się na rowerze pod opieką 
osoby dorosłej, 

c) policjant regulujący ruchem na skrzyżowaniu. 

 
 
 

95) Który z tych znaków informuje o przejściu dla pieszych? 

a) b) c) 

   

 
 

96) Autostrada to droga dwujezdniowa, na której: 

a) nie dopuszcza się ruchu rowerów, 

b) dopuszcza się ruch poprzeczny, 

c) nie dopuszcza się ruchu motocykli. 

 
 

97) Znak ten informuje o: 

a) jednym pasie ruchu, 

b) jednym kierunku ruchu, 

c) obowiązku jazdy prosto 
przez skrzyżowanie. 

 



 
98) W tej sytuacji kierujący 
rowerem: 

a) ma pierwszeństwo przed 
pojazdem z numerem 3, 

b) ustępuje pojazdowi z 
numerem 2, 

c) jedzie pierwszy. 

 
 

99) W tej sytuacji kierujący 
rowerem: 

a) ma pierwszeństwo przed 
pojazdem z numerem 2, 

b) ma pierwszeństwo przed 
pojazdem z numerem 3, 

c) ustępuje pierwszeństwa 
motocykliście z numerem 2. 

 
 

100) W tej sytuacji kierujący 
rowerem: 

a) ustępuje pierwszeństwa 
pojazdowi z numerem 3, 

b) jedzie jako pierwszy, 

c) ma pierwszeństwo przed 
pojazdem z numerem 2. 

 

 

 

101) Te znaki: 

a) nakazują jazdę prosto, 

b) wskazują główną drogę do najbliższej 
miejscowości, 

c) ostrzegają o skrzyżowaniu z drogą 
podporządkowaną wskazując układ dróg na 
skrzyżowaniu. 

 

 

 



102) Widząc tramwaj wyjeżdżający z zajezdni po prawej stronie drogi, 
rowerzysta: 

a) ma zawsze przed nim pierwszeństwo, bo tramwaj włącza się do 
ruchu, 

b) musi zawsze ustąpić pierwszeństwa pojazdom szynowym, 

c) ustępuje pierwszeństwa jeżeli tramwaj jedzie z jego prawej strony. 

 
 
 

103) Który znak ostrzega przed przejściem dla pieszych? 

a) b) c) 

   
 

104) Przy omijaniu, kierujący rowerem jest obowiązany: 

a) zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się, 

b) zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu (uczestnika 
ruchu) i w razie potrzeby zmniejszyć prędkość, 

c) zachować szczególną ostrożność. 

 
 

105) Czy kierujący rowerem obowiązany jest 
zastosować się do tego znaku: 

a) tak, 

b) nie, 

c) tak, ale tylko w strefie zamieszkania. 

 

 
 

106) Kierujący rowerem zbliżając się do skrzyżowania dróg równorzędnych 
ma obowiązek: 

a) zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdom 
nadjeżdżającym z prawej strony, a pojazdom szynowym i uprzywilejowanym  
niezależnie od tego, z której strony nadjeżdżają, 

b) zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa wszystkim 
pojazdom, 

c) zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdom 
nadjeżdżającym z lewej strony. 

 



107) W tej sytuacji: 

a) ostatni opuści 
skrzyżowanie tramwaj z nr 2, 

b) motorowerzysta jadący 
prosto pojedzie pierwszy, 

c) ostatni opuści 
skrzyżowanie samochód nr 3. 

 
 

108) Na tym skrzyżowaniu 
kolejnośc będzie następująca: 

a) 4-2-3-1, 

b) 1-4-2-3, 

c) 1-3-2-4. 

 
 

109) W tej sytuacji: 

a) tramwaj z nr 2 pojedzie 
przed motorowerzystą, 

b) tramwaj z nr 3 pojedzie 
drugi, 

c) kolejność będzie 
następująca: 3-1-2. 

 
 
 

110) Kierującemu rowerem zabrania się: 

a) wyprzedzać inne pojazdy, 

b) ciągnąć za sobą osobę na wrotkach, sankach lub łyżwach, 

c) jechać w kolumnie rowerowej. 

 
 
 
 
 



111) Postój roweru na chodniku jest: 

a) zabroniony, 

b) dozwolony jeżeli dla pieszych zostanie co 
najmniej 1,5 m szerokości chodnika, 

c) dozwolony bez żadnych ograniczeń. 

 

 
112) Znak ten: 

a) nakazuje jazdę w prawo lub w lewo za znakiem, 

b) nakazuje jazdę tylko w lewo za znakiem, 

c) nakazuje jazdę w lewo przed znakiem. 

 

 
 

113 Znak ten oznacza: 

a) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez 
zatrzymania się, 

b) miejsce warunkowego zatrzymania 
pojazdu, 

c) miejsce parkingowe. 

 

 
 

114) Jazda rowerzysty po chodniku jest: 

a) zawsze zabroniona, 

b) zawsze dozwolona, 

c) dozwolona przy spełnieniu określonych warunków. 

 
 
 

115) Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego rowerzysty: 

a) w tunelach, na mostach i wiaduktach, 

b) z jego lewej strony, kiedy sygnalizuje on zamiar skrętu w lewo, 

c) na przejściach dla pieszych, gdy ruch jest kierowany. 



 
 
116) W tej sytuacji kierujący 
motocyklem: 

a) jedzie ostatni, 

b) ustępuje pierwszeństwa 
pojazdowi z numerem 2, 

c) jedzie pierwszy. 

 
 

117) W tej sytuacji rowerzysta z 
numerem 1: 

a) ustępuje pierwszeństwa 
pojazdowi z numerem 3, 

b) ma pierwszeństwo tylko 
przed pojazdem numer 2, 

c) jedzie pierwszy. 

 
 

118) W tej sytuacji kolejność 
przejazdu jest następująca: 

a) 4-1-2-3, 

b) 1-2-3-4, 

c) 3-4-1-2. 

 
 

119) Podczas wykonywania którego manewru należy 
zachować szczególną ostrożność: 

a) wyprzedzania, 

b) omijania pieszego, 

c) wymijania kolumny pieszych. 

 

 
 
 
 
 



120) Co oznacza przedstawiony znak: 

a) przejście dla pieszych - pasy, 

b) przejazd dla rowerzystów, 

c) miejsce na jezdni wyłączone z ruchu pojazdów. 
 

 

121) Przedstawiony znak ostrzega o: 

a) zbliżaniu się do odcinka drogi o dwóch 
jezdniach, 

b) miejscu, w którym pierwszeństwo mają 
pojazdy nadjeżdżające z przeciwka, 

c) miejscu, w którym rozpoczyna się ruch 
dwukierunkowy. 

 

 
 

122) Kierujący rowerem jest zobowiązany: 

a) zawsze trzymać kierownicę oburącz, 

b) korzystać ze ścieżek dla rowerów, 

c) jeździć rowerem tylko w dzień. 

 
 

123) Włączanie się do ruchu to: 

a) wjazd na skrzyżowanie po zapaleniu się zielonego światła, 

b) dalsza jazda po przepuszczeniu pieszych, 

c) wjazd z podwórka na drogę. 

 
 

124) Który z tych znaków zobowiązuje rowerzystę do ustąpienia 
pierwszeństwa przejazdu? 

a) b) c) 

   

 
 

125) Kierującemu rowerem zabrania się: 

a) kierować rowerem wieloosobowym nie mając ukończonych 17 lat, 

b) przewozić zakupy na bagażniku, 

c) trzymać kierownicę tylko jedną ręką. 



 
 
 

127) Rowerem może kierować osoba, która: 

a) ukończyła 12 lat i ma przy sobie legitymację szkolną, 

b) ukończyła 10 lat i posiada kartę rowerową, 

c) ma pisemne upoważnienie od rodziców. 

 

128) W tej sytuacji kierujący 
rowerem z numerem 1: 

a) jedzie ostatni, 

b) ustępuje pierwszeństwa 
tylko pojazdowi numer 2, 

c) jedzie pierwszy. 

 
 

129) W tej sytuacji rowerzysta z 
numerem 1: 

a) ustępuje pierwszeństwa 
pojazdowi z numerem 3, 

b) ustępuje pierwszeństwa 
pojazdowi z numerem 2, 

c) jedzie pierwszy. 

 
 

130) W tej sytuacji pierwszy 
przez skrzyżowanie przejedzie: 

a) pojazd numer 1, 

b) pojazd numer 2, 

c) pojazd numer 3. 

 
 

131) Jeżeli konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny, to należy 
unieruchomić: 



a) miejsce złamania i najbliższe stawy, 

b) wyłącznie najbliższy złamaniu staw, 

c) jedynie samo miejsce złamania. 

 
 

132) Rowerzysta stwarza zagrożenie w ruchu: 

a) jadąc nieoświetlonym rowerem w nocy, 

b) wyprzedzając w terenie zabudowanym, 

c) puszczając kierownicę przy sygnalizowaniu kierunku jazdy. 

 

133) Kierujący rowerem może: 

a) jechać nie trzymając w rękach kierownicy, 

b) przewozić inną osobę, 

c) jechać po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych. 

 
 

134)  Który ze znaków nie dotyczy przejazdu kolejowego? 

a) b) c) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

135) Pieszy może korzystać z drogi przeznaczonej tylko dla rowerów: 

a) jedynie w razie braku chodnika lub pobocza, albo niemożności 
korzystania z nich, ma przy tym obowiązek ustąpienia kierującym rowerami, 

b) jedynie wtedy, gdy po tej drodze nie poruszają się rowerzyści, 

c) zawsze, gdyż łatwo może ustąpić miejsca kierującym rowerami. 

 
 

136) Widząc ten znak, rowerzysta: 

a) ma pierwszeństwo przejazdu przed pieszym na 
najbliższym przejściu dla pieszych, 

b) w odległości nie większej niż 10 metrów od 
znaku może spodziewać się przekraczania jezdni 

 



przez pieszych, 

c) jest ostrzegany o zbliżaniu się do przejścia dla 
pieszych. 

 
 

137) Dziecko do lat 7 może przewozić na rowerze w specjalnym siodełku 
osoba, która: 

a) posiada kartę rowerową lub motorowerową, 

b) ukończyła 17 lat i posiada kartę rowerową lub prawo jazdy, 

c) ukończyła szkołę podstawową. 

 

138) W tej sytuacji kolejność 
przejazdu będzie następująca: 

a) 3-2-1-4, 

b) 3-4-1-2, 

c) 2-1-4-3. 

 
 

139) W tej sytuacji kolejność 
przejazdu będzie następująca: 

a) 3-1-2, 

b) 2-3-1, 

c) 1-2-3. 

 
 



140) W tej sytuacji kierujący 
rowerem z numerem 1: 

a) ma pierwszeństwo 
przed pojazdem numer 3, 

b) ustępuje pierwszeństwa 
tylko tramwajowi numer 2, 

c) jedzie ostatni. 

 
141) Kierujący rowerem poruszający się jezdnią jednokierunkową, zamierzając 
skręcić w lewo na skrzyżowaniu: 

a) powinien zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni, 

b) powinien zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni, 

c) powinien jechać środkiem jezdni. 

 

142) Kierujący rowerem jest zobowiązany: 

a) jechać obok innego uczestnika ruchu, 

b) wszelkie pakunki przewozić wózkiem 
rowerowym, 

c) mieć przy sobie kartę rowerową i 
okazywać ją na żądanie policjanta. 

 

 
 

143) Znak ten: 

a) zobowiązuje kierującego do zachowania 
szczególnej ostrożności, 

b) ostrzega o przejeździe kolejowym bez zapór, 

c) ostrzega o przejeździe kolejowym bez półzapór. 

 

 
 

144) Znak ten ostrzega o: 

a) wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu 
spowolnienia ruchu pojazdów, 

b) poprzecznej nierówności drogi, 

c) podłużnej nierówności drogi. 

 

 
 

145) Nie wymaga się w rowerze: 

a) dwóch sprawnie działających hamulców, 



b) dzwonka lub sygnału o nieprzeraźliwym dźwięku, 

c) światła pozycyjnego z przodu i z tyłu. 

 
 

146) Skręcanie w prawo na skrzyżowaniu z pasa innego niż prawy, kierujący 
może wykonać: 

a) zawsze na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, 

b) jeżeli znaki drogowe dopuszczają taką możliwość, 

c) jeżeli prawym pasem jedzie inny pojazd. 

 
 

147) Który ze znaków informuje o pierwszeństwie na zwężonym odcinku 
drogi? 

a) b) c) 

   
 
 

148) Skręcając w prawo, rowerzysta powinien manewr ten zakończyć: 

a) zawsze na pasie ruchu położonym najbliżej prawej krawędzi jezdni, 

b) na dowolnym pasie przeznaczonym dla danego kierunku ruchu, 
odpowiednim dla dalszego kontynuowania jazdy, 

c) zawsze na pasie najbliższym osi jezdni, jeśli następnym manewrem 
będzie skręt w lewo. 

 
 

149) Widząc ten znak, kierujący rowerem: 

a) może kontynuować jazdę niezależnie od 
szerokości pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, 

b) może jechać dalej, jeżeli istnieje możliwość 
bezpiecznego przejazdu obok pojazdu jadącego z 
przeciwka, 

c) powinien zawsze zatrzymać się jeżeli z 
przeciwka zbliża się pojazd. 

 

 
 

150) Dojeżdżając do przystanku tramwajowego bez wysepki na którym stoi 
tramwaj, kierujący rowerem powinien: 

a) przejeżdżać powoli, uważając aby nie potrącić wysiadających 
pasażerów, 



b) zatrzymać pojazd w miejscu nie utrudniającym pasażerom wsiadania i 
wysiadania, 

c) zatrzymać się zawsze obok pierwszego wagonu tramwajowego. 

 

151) W tej sytuacji kierujący 
rowerem: 

a) pojedzie jako pierwszy, 

b) ustępuje pierwszeństwa 
pojazdowi z numerem 2, 

c) ustępuje pierwszeństwa 
pojazdowi z numerem 3. 

 
 

152) W tej sytuacji kolejność 
przejazdu będzie następująca: 

a) 3-1-2, 

b) 2-3-1, 

c) 1-2-3. 

 
 

153) W tej sytuacji kierujący 
rowerem z numerem 1: 

a) ma pierwszeństwo przed 
pojazdem numer 3, 

b) ustępuje pierwszeństwa 
tylko tramwajowi z numerem 2, 

c) jedzie ostatni. 

 
 
 

154) Kierujący rowerem: 

a) nie może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych w ruchu 
pieszych, bo jest to traktowane jak jazda pod prąd, 

b) wyjątkowo może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych 



w ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku 
do 10 lat, 

c) powinien jeździć tylko po poboczu. 

 

155) Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem 
zabrania się: 

a) wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd, 

b) jazdy z małą prędkością, 

c) wymijania się z innym rowerzystą. 

 

 
 

156) Ten znak obowiązuje: 

a) na najbliższym skrzyżowaniu oraz na odcinku 
drogi od znaku do tego skrzyżowania, 

b) na najbliższym skrzyżowaniu, a jeżeli jest 
umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko 
najbliższej jezdni przed którą się znajduje, 

c) na wszystkich jezdniach na najbliższym 
skrzyżowaniu. 

 

 

157) Znak ten oznacza: 

a) przejście dla pieszych, 

b) przejazd dla rowerzystów, 

c) przejście dla pieszych i przejazd dla 
rowerzystów. 

 

158) Wyjeżdżając z parkingu na drogę, kierujący pojazdem powinien ustąpić 
pierwszeństwa: 

a) rowerzycie nadjeżdżającemu tylko z lewej strony, 

b) motorowerzycie nadjeżdżającemu tylko z prawej strony, 

c) wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z obu stron. 

 
 

159) Który z tych znaków informuje o pierwszeństwie przejazdu? 

a) b) c) 

   
 
 



160) Widząc ten znak, umieszczony na drodze o 
dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, kierujący 
rowerem: 

a) jest ostrzegany o nieokreślonej liczbie zakrętów, 

b) jest ostrzegany o dwóch niebezpiecznych 
zakrętach, z których pierwszy jest w lewo a drugi w 
prawo, 

c) powinien spodziewać się pierwszego zakrętu po 
przejechaniu co najmniej 150 m. 

 

 
 

161) W tej sytuacji kolejność 
przejazdu jest następująca: 

a) 3-1-4-2, 

b) 3-1-2-4, 

c) 3-4-1-2. 

 
 

162) W tej sytuacji kierujący 
rowerem: 

a) jedzie jako pierwszy, 

b) ustępuje pierwszeństwa 
pojazdowi z numerem 2, 

c) ma pierwszeństwo przed 
pojazdem z numerem 3. 

 
 

163) Zatrzymanie pojazdu jest zabronione: 

a) na moście, wiadukcie, w tunelu, 

b) w obszarze zabudowanym na wszystkich 
drogach z pierwszeństwem przejazdu, 

c) na ulicy jednokierunkowej. 

 

 

164) Przed rozpoczęciem wyprzedzania, kierujący pojazdem powinien 
upewnić się, czy: 

a) wyprzedzany pojazd zjechał na prawo, 



b) pojazd nadjeżdżający z przeciwka ustąpił mu pierwszeństwa przejazu, 

c) nie utrudni ruchu innym pojazdom.  

 
 

165) Znak ten oznacza wjazd do miejscowości, w 
której: 

a) zabronione jest całkowicie używanie sygnałów 
dźwiękowych, 

b) istnieje ograniczenie prędkości do 20 km/godz, 

c) istnieje ograniczenie prędkości obowiązującej w 
obszarze zabudowanym. 

 

 

166) Widząc ten znak, kierujący rowerem: 

a) nie może korzystać z drogi oznaczonej tym 
znakiem, 

b) ma obowiązek poruszać się wyłącznie 
poboczem tak oznaczonej drogi, 

c) może jechać jezdnią, ale jak najbliżej jej 
krawędzi. 

 

 
 

167) Który znak zabrania skrętu w prawo? 

a) b) c) 

   
 
 

168) Znak ten oznacza: 

a) szlak rowerowy krajowy, 

b) ścieżkę (drogę) dla rowerów, 

c) zakaz wjazdu rowerów na teren rezerwatu 
przyrody. 

 

 
 

169) Kierujący rowerem może wyprzedzić pojazd, który zwalnia i sygnalizuje 
zamiar skręcenia w lewo: 

a) z jego lewej strony, 

b) z jego prawej lub lewej strony, 

c) tylko z jego prawej strony. 



 

170) Dopuszcza się zawracanie na: 

a) autostradzie i drodze ekspresowej, 

b) skrzyżowaniu lub miejscu do tego 
przeznaczonym znajdującym się na drodze 
ekspresowej, 

c) moście, wiadukcie, w tunelu lub drodze 
jednokierunkowej. 

 

 

171) Kierujący rowerem nie może wjechać: 

a) na drogę objętą zakazem ruchu pieszych, 

b) do strefy zamieszkania, 

c) na drogę ekspresową.  

 

172) Znak ten: 

a) rozdziela pasy ruchu o tym samym 
kierunku, 

b) bezwzględnie zabrania wyprzedzania, 

c) rozdziela pasy ruchu o kierunkach 
przeciwnych. 

 

173) Znak ten oznacza, że z drogi tej: 

a) są obowiązani korzystać kierujący 
rowerami jednośladowymi, 

b) są obowiązani korzystać kierujący 
rowerami wielośladowymi, 

c) mogą korzystać kierujący wszelkimi 
rowerami. 

 

 
 

174) Jeżeli na jezdni, w związku z prowadzonymi robotami drogowymi, 
umieszczone są znaki poziome barwy białej i żółtej, to: 

a) oznakowanie białą barwą ma zastosowanie w pierwszej kolejności 
przed oznakowaniem barwą żółtą, 

b) oznakowanie barwą żółtą obowiązuje przed oznakowaniem barwą 
białą, 

c) oznakowanie barwą żółtą służy tylko pojazdom obsługującym roboty 
drogowe i nie ma zastosowania wobec innych pojazdów. 

 

175) Zawracanie to manewr który: 

a) nie może być wykonany na skrzyżowaniu, 



b) zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności, 

c) najlepiej wykonać na ulicy jednokierunkowej.  

 
 

176) Przedstawiony znak informuje, że miejsce 
przeznaczone do przechodzenia pieszych przez 
jezdnię znajduje się: 

a) w odległości do 100 metrów od znaku, 

b) w odległości 10 metrów od znaku, 

c) bezpośrednio za znakiem. 

 

 
 

177) Będąc wyprzedzanym, kierujący rowerem: 

a) nie powinien zwiększać prędkości, 

b) powinien się zatrzymać, 

c) powinien zawsze zmniejszyć prędkość. 

 
 
 
 
 

178) Rowerzyści mogą wyprzedzać samochody z ich prawej strony: 

a) zawsze, kiedy nadarzy się okazja, 

b) nigdy, w żadnym wypadku, 

c) kiedy samochody jadą wolno, np. w korku. 

 
 

179) Jeżeli obok jezdni jest równoległa droga dla rowerów, to rowerzyście: 

a) wolno jechać po jezdni, 

b) zabrania się jechać po jezdni, 

c) wolno jechać po jezdni, jeżeli znak nie zabrania. 

 

180) Kierujący rowerem dojeżdżając do skrzyżowania, w pierwszej 
kolejności stosuje się do: 

a) poleceń wydawanych przez znajdującego się tam policjanta, 

b) wyświetlanych sygnałów świetlnych, 

c) znaków drogowych pionowych.  

 
 



181) Na skrzyżowaniu dróg o ruchu okrężnym 
oznakowanym przy pomocy takiego znaku, 
pierwszeństwo przejazdu mają: 

a) pojazdy nadjeżdżające z prawej strony, 

b) pojazdy samochodowe, 

c) pojazdy znajdujące się na tym skrzyżowaniu - 
rondzie. 

 

 
 

182) Do obowiązkowego wyposażenia roweru należą m.in: 

a) błotnik, 

b) bidon, (pojemnik na picie), 

c) dzwonek (sygnał dźwiękowy). 

 
 

183) Karta rowerowa uprawnia do kierowania: 

a) motorowerem, 

b) quadem lekkim, jeśli kierujący nie przekracza prędkości 30 km/h, 

c) rowerem. 

 
 

184) Znak ten oznacza: 

a) nakaz skręcania w lewo, 

b) zakaz skręcania w prawo, 

c) zakaz skręcania w lewo i zawracania na 
najbliższym skrzyżowaniu. 

 

 
 

185) W tej sytuacji kolejność 
przejazdu będzie następująca: 

a) 2-1-4-3, 

b) 2-4-3-1, 

c) 2-3-4 i 1. 

 
 



186) W tej sytuacji kierujący 
rowerem: 

a) pojedzie jako pierwszy, 

b) ustępuje pierwszeństwa 
tylko tramwajowi numer 2, 

c) ustępuje pierwszeństwa 
pojazdowi z numerem 3. 

 
 

187) W tej sytuacji kierujący 
rowerem z numerem 1: 

a) ma pierwszeństwo przed 
tramwajem z numerem 3, 

b) ustępuje pierwszeństwa 
pojazdowi z numerem 2, 

c) jedzie jako drugi. 

 
 
 
 
 

188) Po wykonaniu manewru wyprzedzania rowerzysta: 

a) może kontynuować jazdę dowolną częścią drogi, 

b) powraca na prawy pas, o ile ten pas jest wolny, 

c) powinien powrócić na zajmowany uprzednio pas ruchu, nawet w 
wypadku wyprzedzania następnego pojazdu.  

 

189) Ten znak to: 

a) miejsce wyłączone z ruchu wszelkich pojazdów, 

b) miejsce parkingowe, 

c) linia oznaczająca przystanek komunikacji 
publicznej.  

190) Rowerzysta widząc ten znak: 

a) powinien być przygotowany do wjechania na 
sąsiedni lewy pas ruchu, 

b) powinien być przygotowany do skręcenia na 
skrzyżowaniu w lewo,  



c) może bez obawy jechać nadal tym pasem ruchu. 

 

191) W razie uczestnictwa w wypadku drogowym, gdy są ofiary rowerzysta 
powinien: 

a) usunąć niezwłocznie pojazdy z jezdni, 

b) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, 

c) odjechać - bez uprawnień nie wolno opatrywać rannych. 

 

192) Widząc ten znak należy: 

a) powstrzymać się od wymijania, 

b) zachować szczególną ostrożność, 

c) uważać, ale znak ten nie dotyczy rowerzysty. 
 

 
 

193) Ten znak oznacza: 

a) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez postoju, 
celem ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym 
drogą z pierwszeństwem, 

b) możliwość wjazdu na skrzyżowanie pod 
warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pojazdom 
jadącym drogą z pierwszeństwem, 

c) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania 
się przed drogą z pierwszeństwem i obowiązek 
udzielenia pierwszeństwa pojazdom jadącym tą drogą. 

 

194) Jeśli znak zakazu jest umieszczony pod tablicą miejscowości, to zakaz 
obowiązuje: 

a) na całym obszarze miejscowości, 

b) do najbliższego skrzyżowania włącznie, 

c) na odcinku 500 metrów.  

 
 

195) Sygnał ten oznacza: 

a) zakaz wjazdu, 

b) zezwolenie na ruch, 

c) że za chwilę zapali się sygnał zielony.  

 
 

196) Który ze znaków poziomych na jezdni nie dotyczy skrzyżowania? 

a) b) c) 



 
  

 
 

197) Znak ten: 

a) zezwala na zatrzymanie się, 

b) zabrania zatrzymywania się, 

c) zezwala na postój powyżej 1 minuty. 
 

 
 

198) Ruch prawostronny obowiązuje: 

a) wszystkich kierujących pojazdami z wyjątkiem motorowerów i 
rowerów, 

b) wszystkich kierujących pojazdami, 

c) tylko kierujących pojazdami silnikowymi. 

 

199) Rowerzysta widząc wyświetlany sygnał: 

a) nie może wjechać na pas ruchu, nad którym jest 
on nadawany, 

b) jest informowany o dużym natężeniu ruchu na 
danym pasie, 

c) może wjechać na pas ruchu, nad którym jest on 
nadawany. 

 

200) Znak ten: 

a) obowiązuje rowerzystów przez całą dobę, 

b) obowiązuje rowerzystów tylko na obszarze 
zabudowanym, 

c) obowiązuje pieszych w godz. od 22.00 do 6.00. 

 

 

 


