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1. Kie ru ją cy, któ ry do jeż dża do skrzy żo wa nia, w pierw szej ko lej no ści sto su je się do:

a) po le ceń wy da wa nych przez znaj du ją ce go się tam po li cjan ta,

b) sy gna łów świetl nych,

c) zna ków dro go wych pio no wych.

2. Zbli ża jąc się do prze jaz du ko le jo we go, kie ru ją cy po jaz dem:

a) po wi nien pro wa dzić po jazd z ta ką pręd ko ścią, aby mógł go za trzy mać w bez piecz nym miej scu, gdy nad -

jeż dża po ciąg,

b) w pew nych sy tu acjach mo że ob jeż dżać opusz czo ne za po ry,

c) mo że prze je chać pod za po ra mi, któ rych opusz cza nie zo sta ło roz po czę te.

3. Kie ru ją ce mu ro we rem za bra nia się:

a) cze pia nia się po jaz dów,

b) za wra ca nia,

c) wy prze dza nia in nych po jaz dów.

4. Aby zmie nić pas ru chu, kie ru ją cy ro we rem:

a) po wi nien od po wied nio wcze śnie ten ma newr za sy gna li zo wać,

b) mo że ten ma newr sy gna li zo wać tyl ko w trak cie do ko ny wa nia zmia ny,

c) nie mu si sy gna li zo wać wy ko ny wa nia te go ma new ru.

5. Kie ru ją cy ro we rem po ru sza się po jezd ni o ru chu jed no kie run ko wym. Je że li za mie rza on skrę cić w le -

wo, to po wi nien się zbli żyć do:

a) środ ka jezd ni,

b) le wej kra wę dzi jezd ni,

c) pra wej kra wę dzi jezd ni.

6. Je że li dro ga nie ma chod ni ka dla pie szych ani po bo cza, to pie szy po wi nien:

a) iść jezd nią jak naj bli żej jej pra wej kra wę dzi,

b) iść jezd nią jak naj bli żej jej le wej kra wę dzi,

c) mo że iść po pra wej stro nie jezd ni, je że li ma żół te ele men ty od bla sko we na ubra niu lub tor ni strze 

szkol nym.

7. Przed sta wio ny znak za li cza my do gru py zna ków:

a) ostrze gaw czych,

b) za ka zu,

c) in for ma cyj nych.

To jest test jed no krot ne go wy bo ru. Za wie ra 20 py tań.
Od po wie dzi na le ży umie ścić na kar cie od po wie dzi, sta -
wia jąc znak X w od po wied nim po lu. Aby test moż na by -
ło uznać za za li czo ny, na le ży po praw nie od po wie dzieć
na 16 py tań. Po dwój ne skre śle nia przy jed nym py ta niu
bę dą trak to wa ne ja ko błąd. Czas roz wią zy wa nia te stu
wy no si 35 mi nut.

Ży czy my po wo dze nia. 
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8. Gdy kie ru ją cy po jaz dem zbli ża się do skrzy żo wa nia ozna czo ne go przed sta wio nym zna kiem, to po wi nien:

a) prze je chać pierw szy,

b) ustą pić pierw szeń stwa nad jeż dża ją cym z pra wej stro ny,

c) ustą pić pierw szeń stwa nad jeż dża ją cym z le wej stro ny.

9. O tym, że kie ru ją cy po jaz dem zbli ża się do dro gi z pierw szeń stwem prze jaz du, in for mu je znak: 

a) b) c)

10. Przed sta wio ny znak in for mu je o wjeź dzie na dro gę:

a) o jed nym pa sie ru chu,

b) o jed nym kie run ku ru chu,

c) wy prze dza nia.

11. Kie ru ją cy po jaz dem 1 na tym skrzy żo wa niu:

a) ustę pu je pierw szeń stwa tyl ko po jaz do wi 2,

b) prze jeż dża ostat ni,

c) prze jeż dża pierw szy.

12. Kie ru ją cy ro we rem na przed sta wio nym skrzy żo wa niu:

a) ustę pu je pierw szeń stwa po jaz do wi 1,

b) ustę pu je pierw szeń stwa po jaz do wi 2,

c) prze jeż dża ostat ni.
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13. Kie ru ją cy po jaz dem 1 na przed sta wio nym skrzy żo wa niu:

a) ustę pu je pierw szeń stwa tyl ko po jaz do wi 3,

b) ustę pu je pierw szeń stwa tyl ko po jaz do wi 2,

c) prze jeż dża ostat ni.

14. W przed sta wio nej sy tu acji kie ru ją cy ro we rem prze jeż dża:

a) pierw szy,

b) trze ci,

c) ostat ni.

15. W przed sta wio nej sy tu acji kie ru ją cy ro we rem prze jeż dża:

a) pierw szy,

b) dru gi,

c) ostat ni.

16. Na przed sta wio nym skrzy żo wa niu kie ru ją cy po jaz dem 1:

a) mu si się za trzy mać,

b) prze jeż dża ostat ni,

c) ma pierw szeń stwo przed po jaz dem 3.

17. Przy zła ma niu ko ści przed ra mie nia na le ży:

a) po dać po szko do wa ne mu środ ki prze ciw bó lo we,

b) unie ru cho mić dwa są sia du ją ce ze so bą sta wy,

c) nie ru szać po szko do wa ne go do cza su przy jaz du le ka rza.
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18. Na krwa wią cą ra nę przed jej za ban da żo wa niem na le ży po ło żyć:

a) wa tę,

b) ja ło wą ga zę,

c) li gni nę.

19. W ra zie po dej rze nia uszko dze nia krę go słu pa na od cin ku szyj nym na le ży:

a) uło żyć gło wę w po zy cji bocz nej,

b) unie ru cho mić gło wę,

c) nie ru szać po szko do wa ne go do cza su przy jaz du le ka rza.

20. Naj bar dziej nie bez piecz na dla czło wie ka jest utra ta krwi z:

a) na czy nia żyl ne go,

b) krwa wią cych tka nek mięk kich,

c) na czy nia tęt ni cze go.
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