
                                                            TESTY – ZASADY jazdy rowerem 

 

1. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem: 

a) muszą być zgodne ze znakami drogowymi, 

b) mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi, 

c) nie dotyczą kierujących rowerami. 

 

2. Kierujący rowerem przejeżdżając przez chodnik: 

a) ma pierwszeństwo przed pieszym, 

b) powinien jechać powoli, 

c) nie wolno przejeżdżać przez chodnik, należy zejść z roweru i go przeprowadzić. 

 

3. Odległość pomiędzy jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż: 

a) 500 m, 

b) 300m, 

c) 200m. 

 

4. Kierujący rowerem poruszając się po drodze dla rowerów i pieszych: 

a) ma pierwszeństwo przed pieszymi, 

b) obowiązany jest zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, 

c) ma równe prawa z pieszymi 

 

5. Poruszając się w kolumnie, ilość rowerzystów jadących obok siebie może wynosić: 

a) 2 rowerzystów, 

b) 4 rowerzystów, 

c) rowerzyści w kolumnie nie mogą jechać obok siebie. 

 

6. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone gdy: 

a) na chodniku nie ma pieszych, 

b) opiekuje się on osobą do lat 10 kierującą rowerem, 

c) przewozi na rowerze osobę do lat dziesięciu. 

 

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych 

jeżeli: 

a) porusza się po drodze jednokierunkowej, 

b) porusza się wraz z kolumną pieszych do lat dziesięciu, 

c) opiekuje się osobą kierującą rowerem do lat dziesięciu. 

 

8. Kierujący rowerem na przejeździe dla rowerzystów: 

a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom jadącym jezdnią, 

b) jest włączającym się do ruchu, 

c) ma pierwszeństwo przed pojazdami.  

 

9. Zabrania się zatrzymywania roweru, jeśli nie wynika to z warunków ruchu drogowego 

a) na drodze jednokierunkowej na obszarze zabudowanym, 

b) w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania, 

c) w odległości mniejszej niż 2 m od znaku "STOP".  

 

10. Przewożenia na rowerze dziecka w wieku do lat 7 jest możliwe:  

a) jeżeli rower wyposażony jest w bagażnik,  

b) gdy rowerzysta ma skończone 17 lat,  

c) tylko, gdy rowerzysta posiada kartę rowerową.  

 



11. Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego rowerzysty jadącego po jezdni:  

a) na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym,  

b) bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest 

kierowany,  

c) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.  

 

12. Rowerzysta wjeżdżający na  pobocze z parkingu ustępuje pierwszeństwa: 

a. wszystkim pieszym  i kierującym poruszającym się poboczem, 

b. tylko motorowerom, 

c. tylko osobom pieszym i rowerzystom. 

 

13. Rowerzysta korzystający z drogi, na której znajdują się dwa pasy ruchu w jednym kierunku  

i wzdłuż której nie ma pobocza ani drogi dla rowerów,  jest obowiązany: 

a) korzystać z pasa ruchu, na którym jest mniej pojazdów,  

b) jechać jezdnią możliwie blisko jej prawej krawędzi, 

c) korzystać z pasa ruchu rzadziej uczęszczanego przez ciężarówki. 

 

14. Korzystanie  przez pieszego z drogi dla rowerów: 

a) jest zawsze zabronione, 

b) jest dozwolone w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich i pod 

warunkiem ustąpienia miejsca rowerom, 

c) jest dozwolone tylko na obszarze niezabudowanym na drogach  dwujezdniowych e razie braku 

chodnika lub pobocza. 

 

15. Zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd rowerzysta jest 

obowiązany: 

a) włączyć światła w które wyposażony jest rower, 

b) jechać z taką prędkością aby  mógł się zatrzymać w bezpiecznym miejscu gdy nadjeżdża pojazd 

szynowy, 

c) zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez tory. 

 

16. Rowerzyście zabrania się wyprzedzać traktor jadący po jezdni: 

a) na drodze wzdłuż której nie ma pobocza, 

b) jeśli traktor ciągnie przyczepę,  

c) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia. 

 

17. Rowerzysta wjeżdżający na jezdnię z posesji: 

a) ustępuje pierwszeństwa tylko pieszym poruszającym się po chodniku, 

b) ustępuje pierwszeństwa pieszym poruszającym się po chodniku i pojazdom po jezdni, 

c) ma pierwszeństwo przed pieszymi poruszającymi się po chodniku i pojazdami. 

 

18. Gdy rowerzysta skręca w drogę poprzeczną to: 

a) ustępuje pierwszeństwa pieszym, przechodzącym na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na  

którą wjeżdża, 

b) ma pierwszeństwo przed pieszymi przechodzącymi przez jezdnię na skrzyżowaniu, 

c) ustępuje pierwszeństwa tylko pieszym będącym z jego prawej strony. 

 

19. Każda zmiana toru jazdy rowerzysty powinna być rozpoczęta od: 

a) zatrzymania i zejścia z roweru, 

b) wykonania skrętu i upewnienia się czy nie utrudnił on jazdy innym, 

c) wyraźnego upewnienia się o możliwości wykonania manewru. 

 



20. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone 

wyjątkowo gdy: 

a) opiekuje się on osobą w wieku do lat 13 kierującą rowerem, 

b) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni ( np. silny wiatr lub ulewa), 

c) ruch pieszych na chodniku jest bardzo mały. 

 

21. Kierujący rowerem, może: 

a) jechać bez wymaganego wyposażenia roweru, jeżeli porusza się wyłącznie po poboczu, 

b) używać sygnału dźwiękowego celem ostrzeżenia innych uczestników ruchu drogowego przed 

zbliżającym się deszczem, 

c) wyjątkowo jechać po jezdni obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to 

poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu 

drogowego. 

 

22. Pas ruchu dla rowerów to: 

a) część drogi przeznaczona do ruchu rowerów, oddzielona konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń  

bezpieczeństwa ruchu drogowego 

b) część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu 

przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia 

pierwszeństwa przejazdu, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, 

c) część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi 

znakami drogowymi. 

 

23. Liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:  

a) 15 rowerów,  

b) 10 rowerów, 

c) 5 rowerów.  

 

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

a) jechać z prędkością 20 km na godzinę,  

b) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się 

poprzedzającego pojazdu,  

c) jechać z prędkością bezpieczną, czyli 40 km na godzinę.  

 

25. Kierującemu rowerem zabrania się: 

a) wyprzedzać inne pojazdy, 

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

c) jechać w kolumnie rowerowej. 

 

26. Kierujący rowerem jest zobowiązany: 

a) jechać obok innego uczestnika ruchu, 

b) na skrzyżowaniach dawać pierwszeństwo kierującym samochodami, 

c) przestrzegać zasady ruchu prawostronnego. 

 

27. Jazda rowerzysty po chodniku jest: 

a) zawsze zabroniona, 

b) zawsze dozwolona, 

c) dozwolona przy spełnieniu określonych warunków 

 

28. Gdy rowerzysta skręca w drogę poprzeczną to: 

a) ustępuje pierwszeństwa pieszym, przechodzącym na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na  

            którą wjeżdża, 

b) ma pierwszeństwo przed pieszymi przechodzącymi przez jezdnię na skrzyżowaniu, 



      c)   ustępuje pierwszeństwa tylko pieszym będącym z jego prawej strony. 

 

29. Zasada tzw. prawej ręki to:  

a) trzymanie prawą ręką kierownicy roweru w trakcie sygnalizowania skrętu w lewo, 

b) ustąpienie pierwszeństwa kierującemu pojazdem, który zbliża się od prawej strony na 

skrzyżowaniu równorzędnym oraz oznakowanym znakami określającymi pierwszeństwo 

przejazdu, 

c) dotyczy tylko skrzyżowania równorzędnego. 

 

30.  Zachowanie ostrożności w trakcie jazdy rowerem: 

a) obowiązuje zawsze w ruchu drogowym, 

b) obowiązuje tylko w przypadku, gdy podejrzewamy możliwość zaistnienia zagrożenia, 

c) nie obowiązuje, gdy rower porusza się po pustej drodze. 

 

31.  Jeżeli jadę rowerem i na skrzyżowaniu mam pierwszeństwo to: 

a) korzystam z niego zawsze bez względu na okoliczności, 

b) spodziewam się ustąpienia pierwszeństwa przez pojazdy zbliżające się od strony drogi 

podporządkowanej, 

c) wiem, że pieszy na pewno nie wejdzie na jezdnię przed zbliżający się rower. 

 

32.  Zasady ogólne są takie, że kierujący rowerem powinien jechać po poboczu drogi  

a) To jest nieprawda,  

b) To jest prawda, 

c) To jest prawda nawet wtedy, gdy to pobocze nie nadaje się do jazdy. 

 

33. Kierujący rowerem może wyprzedzać powoli jadące pojazdy z  ich prawej strony 

a) tylko przed skrzyżowaniem,  

b) tylko pojazdy inne niż rower, 

c) wszelkie pojazdy, a w tym również rowery.  

 

34. Kierujący rowerem jest obowiązany jechać z prędkością:  

a) zapewniającą panowanie nad pojazdem,  

b) nie mniejszą niż poprzedzający pojazd,  

c) jak najniższą, w celu zlikwidowania drgań na kierownicy 

 

35. Rowerzyście podczas jazdy zabrania się:  
      a)  wyprzedzania samochodów,  

      b)  jazdy szybciej niż 40 km/godz.,  

      c)  jazdy obok innego rowerzysty.  

 

36. Podczas jazdy rowerem zabrania się;  
     a) spożywania posiłków,  

     b) picia napojów,  

     c) zdejmowania nóg z pedałów.  

 

37. Rowerzystom zabrania się:  
    a) holowania innego rowerzysty,  

    b) wstawania z siodełka,  

    c) jazdy, trzymając tylko jedna ręką kierownicy.  

 

38.  Rowerzystom zabrania się:  
    a)  jazdy po autostradzie,  

    b)  jazdy w strefie zamieszkania,  



    c)  jazdy po zmroku.  

 

39. Czy dopuszczalne jest holowanie roweru ?  
    a)  tak, na połączeniu giętkim, ale długość holu (linki) musi wynosić od 4 do 6 metrów, 

    b)  tak, ale tylko jadąc poboczem,  

    c)  nie.  

 

40. 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.  

 

41. Karta rowerowa nie jest wymagana od osoby, która ukończyła lat:  
    a)  13,  

    b)  15,  

    c)  18.  

 

42. Kartę rowerową wydaje:  
    a)  policjant ruchu drogowego,  

    b)  dyrektor szkoły,  

    c)  wydział komunikacji na wniosek dyrektora szkoły.  

 

43. Podczas wyprzedzania innego rowerzysty należy zachować odstęp:  
     a)  minimum 0,5 metra,  

     b)  minimum 1 metr,  

     c)  bezpieczny, ale przepisy nie określają minimalnej odległości. 

  

44. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku jazdy, to taką 

postawę policjanta można przyrównać do światła:  
      a)  zielonego,  

      b)  żółtego,  

      c)  czerwonego,  

 

45. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi bokiem do naszego kierunku jazdy, to taką 

postawę policjanta można przyrównać do światła:  
      a)  zielonego,  

      b)  żółtego,  

      c)  czerwonego,  

 

46. Rowerzysta może przewozić na rowerze dziecko w wieku do lat:  
      a)  5,  

      b)  7,  

      c)  10.  

 

47. Dziecko może być przewożone rowerem:  
      a)  na kierownicy, tyłem do kierunku jazdy,  

      b)  na kierownicy, przodem do kierunku jazdy,  

      c)  tylko na dodatkowym siodełku.  

 

48. Rowerzyście przejeżdżającemu przez przejazd dla rowerzystów zabrania się:  
      a)  wymijania się z innym rowerzystom,  

      b)  jazdy, trzymając tylko jedną ręką kierownicy,  



      c)  zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.  

 

49. Rowerzyście zabrania się zatrzymywania, m.in.  
      a) przy prawej krawędzi jezdni na wszystkich drogach,  

      b) na pasie między jezdniami,  

      c) na drodze jednokierunkowej.  

 

50. Podczas wykonywania przez rowerzystę manewru wyprzedzania należy w pierwszej kolejności:  
      a) wyciągnąć rękę w prawo – sygnalizując zamiar wykonania manewru,  

      b) upewnić się czy jest dostatecznie dużo miejsca do wykonania manewru – obejrzeć się,  

      c) znacznie zwiększyć prędkość jazdy.  

 

51. Rowerzysta jadący po jezdni z wyznaczonymi pasami ruchu powinien:  
      a) jechać prawym pasem ruchu – jego środkiem,  

      b) jechać dowolnym pasem ruchu,  

      c) jechać prawym pasem ruchu - możliwie blisko prawej jego krawędzi,  

 

52. Kierujący rowerem powinien w pierwszej kolejności jechać:  
      a) po drodze dla rowerów, po poboczu, po jezdni,  

      b) po drodze dla rowerów, po jezdni, po poboczu,  

      c) po drodze dla rowerów, po chodniku, po poboczu.  

 

53. Rowerzysta może jechać po chodniku, gdy:  
     a) zawsze gdy na jezdni jest duży ruch pojazdów,  

     b) dozwolona prędkość na jezdni obok chodnika wynosi ponad 50 km/godz. a szerokość chodnika       

          jest większa niż 2 metry, 

     c) zawsze gdy szerokość chodnika jest bardzo duża.  

 

54. Osoba dorosła z dzieckiem do lat 10 jadący rowerami:  
     a) powinni w pierwszej kolejności jechać chodnikiem,  

     b) powinni jechać jezdnią przy jej prawej stronie,  

     c) mogą poruszać się po jezdni, pod warunkiem że osoba dorosła ma kartę rowerową.  

 

55. Rowerzysta może kierować w strefie zamieszkania rowerem nie przekraczając prędkości:  
     a) 10 km/godz.,  

     b) 20 km/godz.,  

     c) przepisy nie określają prędkości rowerów w strefie zamieszkania.  

 

56. Rowerzysta skręcając na skrzyżowaniu w lewo powinien:  
     a) jechać możliwie blisko lewego krawężnika na drodze dwukierunkowej,  

     b) zająć pas najbliższy środka jezdni,  

     c) może jechać dowolnym pasem ruchu. 

  

57. Rowerzysta skręcając na skrzyżowaniu w lewo powinien:  
     a) sygnalizować zamiar skrętu – wyciągnąć lewą rękę,  

     b) zawsze się zatrzymać,  

     c) jadąc drogą jednokierunkowa może nie sygnalizować zamiaru skrętu.  

 

58. Wyprzedzanie na skrzyżowaniu jest:  
     a) zawsze zabronione,  

     b) dozwolone na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym,  

     c) dozwolone z wyjątkiem skrzyżowań o ruchu okrężnym (rond).  

 



59. Skręcając w lewo na skrzyżowaniu równorzędnym rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa:  
    a) wszystkim pojazdom, bez względu z którego kierunku nadjeżdżają,  

    b) tylko pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony,  

    c) pojazdom jadącym z przeciwka na wprost lub skręcającym w prawo.  

 

60. Wyprzedzanie innego rowerzysty na przejściu dla pieszych jest:  
    a) dozwolone wyłącznie na przejściach o ruchu kierowanym,  

    b) zawsze zabronione,  

    c) dozwolone bez ograniczeń.  

 

61. Jadąc rowerem przez plac, na którym nie wyodrębniono chodnika i ruch pojazdów i pieszych 

odbywa się po tej samej powierzchni:  
    a) rowerzysta ma pierwszeństwo przed pieszymi,  

    b) rowerzysta powinien jechać powoli i ustępować pierwszeństwa pieszym,  

    c) pierwszeństwo nie zostało określone przepisami.  

 

62. Rowerzysta jadący po drodze przeznaczonej dla rowerów i pieszych:  
    a) ma obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszym,  

    b) ma pierwszeństwo przed pieszymi,  

    c) pierwszeństwo nie zostało określone przepisami.  

 

63. Rowerzysta ma obowiązek włączenia świateł przy rowerze podczas:  
    a) jazdy poza terenem zabudowanym,  

    b) jazdy w tunelu,  

    c) jazdy w kolumnie.  

 

64. Pojazd uprzywilejowany to:  
     a) każdy pojazd Policji,  

     b) pojazd wysyłający niebieskie światło błyskowe i sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie,  

     c) tramwaj wjeżdżający na skrzyżowanie.  

 

65. 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,  

 

66. Jeżeli na drodze obok linii białych znajdują się również linie żółte, to kierujący rowerem jest 

zobowiązany stosować się:  
       a) na drogach nie spotyka się żółtych znaków poziomych,  

       b) do znaków poziomych (linii) żółtych przed białymi,  

       c) do znaków poziomych (linii) białych przed żółtymi.  

 

67. Jadąc z dużą prędkością rowerem, który jest wyposażony w oddzielne hamulce, przedniego i 

tylnego koła należy:  
      a) unikać hamowania przednim hamulcem,  

      b) hamować przednim hamulcem,  

      c) unikać hamowania.  

 

68. Kierujący pojazdem wyprzedzanym:  
      a) w czasie wyprzedzania może zwiększyć prędkość,  

      b) bezpośrednio po wyprzedzeniu może zwiększyć prędkość,  

      c) nie wolno mu zwiększyć prędkości w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim.  

 



69. Kierujący rowerem powinien sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu:  
     a) wcześniej,  

     b) w trakcie manewru,  

     c) po uprzednim użyciu dzwonka.  

 

70. Kierujący rowerem na prostym odcinku jezdni wielopasmowej:  
    a) powinien jak najczęściej zmieniać pas ruchu,  

    b) powinien zmieniać pas ruchu tylko w razie konieczności ominięcia lub wyprzedzania innych     

        uczestników ruchu drogowego, 

    c) musi jechać tym samym pasem ruchu, jak najbliżej lewej strony jezdni.  

 

71. Wjeżdżając na przejazd dla rowerzystów przebiegający przez jezdnię:  
    a) musisz pamiętać, że samochody na jezdni mogą do przejazdu zbliżać się z dużą prędkością i nie     

       będą w stanie ustąpić Ci pierwszeństwa przejazdu, 

    b) zawsze możesz liczyć na to, że kierujący pojazdami na jezdni zbliżając się do przejazdu zatrzymają  

       się, aby ustąpić Ci pierwszeństwa, 

   c) nie musisz zwracać uwagi na nadjeżdżające pojazdy, albowiem masz pierwszeństwo przejazdu.  

 

72. Jazda rowerem, w kołach którego znajduje się niedostateczna ilość powietrza:  
    a) powoduje uszkodzenie drogi,  

    b) może doprowadzić do uszkodzenia opon,  

    c) nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy.  

 

73. Kierujący rowerem poruszający się po drodze z poboczem:  
    a) ma obowiązek korzystania z pobocza,  

    b) powinien korzystać z jezdni,  

    c) nie ma obowiązku korzystania z pobocza. 

 

74. Jak powinien zachować się uczestnik ruchu, gdy nadjeżdża pojazd uprzywilejowany? 
   a)  natychmiast przyśpieszyć, 

   b) koniecznie zatrzymać się, 

   c) obowiązkowo ułatwić przejazd, a w szczególności niezwłocznie usunąć się z jego drogi i w razie      

       potrzeby zatrzymać się. 

 

75. Kierujący rowerem jest obowiązany: 
    a) jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, 

    b) jechać zawsze z maksymalnie dozwoloną prędkością, 

    c) dostosować prędkość tylko do znaków drogowych. 

 

76. Kierującemu rowerem zabrania się: 
   a) jazdy z jedną ręką na kierownicy, 

   b) wyprzedzania rowerzysty na przejeździe kolejowym, 

   c) wyprzedzania rowerzysty na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym.  

 

77. Rowerzysta, widząc opuszczony szlaban na przejeździe kolejowym, powinien: 
   a) zatrzymać się przed szlabanem, 

   b) ominąć szlaban i przejechać przez tory, 

   c) poprosić pracownika kolei o podniesienie szlabanu. 

 

78. Rowerzysta, zbliżając się do drogowego przejazdu dla rowerzystów: 
   a) ustępuje pierwszeństwa samochodom, 

   b) ma pierwszeństwo przejazdu przed każdym pojazdem oprócz pojazdów uprzywilejowanych, 



   c) powinien zsiąść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę. 

 

79. Rowerzysta, jadąc w tunelu, ma obowiązek: 
   a) włączenia przednich i tylnych świateł rowerowych, 

   b) poruszania się jak najbliższej osi jezdni, 

   c) włączenia tylko świateł przednich. 

 

80. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, na którym znajdują się piesi, kierujący rowerem powinien: 
   a) przejechać powoli przez przejście, omijając ostrożnie pieszych, 

   b) zawsze zatrzymać się przed przejściem, 

   c) przejechać z normalną prędkością, gdyż rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu. 

 

81. Kierujący rowerem nie może wjechać: 
   a) na drogę objętą zakazem ruchu pieszych, 

   b) do strefy zamieszkania, 

   c) na drogę ekspresową. 

 

82. Na drogach wewnętrznych znak „Zakaz ruchu w obu kierunkach” nie obowiązuje: 
   a) samochodów osobowych, 

   b) samochodów ciężarowych, 

   c) rowerów. 

 

83. Jak powinien zachować się rowerzysta podczas wyprzedzania go przez samochód ciężarowy? 
   a) zwiększyć prędkość, 

   b) obowiązkowo zmniejszyć prędkość, 

   c) nie zwiększać prędkości. 

 

84.  Jak powinien zachować się rowerzysta, widząc, że jest wyprzedzany? 
   a) może jechać dalej, nie zwracając uwagi na wyprzedzające go pojazdy, 

   b) powinien zjechać jak najbardziej w prawo i w razie potrzeby zatrzymać się, 

   c) może jechać dalej, powinien tylko sprawdzić jaki pojazd go wyprzedza. 

 

85. Kierujący rowerem zmieniając pas ruchu: 
   a) powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, 

   b) ma pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym na ten pas z prawej strony, 

   c) powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z lewej strony. 

 

86.  Rowerzysta jadący po drodze: 
   a) może zawsze korzystać z jezdni pod warunkiem zachowania ostrożności, 

   b) jest obowiązany poruszać się poboczem, chyba, że nie nadaje się ono do jazdy albo jazda rowerem     

      utrudniałaby ruch pieszych, 

   c) zawsze może korzystać z chodnika, powinien tylko uważać na pieszych. 
 

87.  Jazda rowerem po chodniku jest: 
   a) bezwzględnie zabroniona, 

   b) dopuszczalna, jeżeli rowerzysta uważa na pieszych, 

   c) dopuszczalna, jeśli nie ma ścieżki dla rowerów, na jezdni dozwolona prędkość dla pojazdów  

      przekracza 50 km/h, a szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 m. 
 

88.  Rowerzysta prowadzący rower powinien poruszać się: 
   a) prawą stroną drogi, 

   b) lewą stroną drogi, 



   c) wyłącznie po chodniku. 
 

89.  Kierujący rowerem, widząc przed sobą pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz 

zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym: 
   a) może go ominąć z zachowaniem szczególnej ostrożności, 

   b) nie może go ominąć, 

   c) może go ominąć, jeżeli nie jest to pojazd silnikowy. 
 

90.  W czasie mgły kierujący rowerem powinien: 
   a) zaprzestać jazdy, 

   b) korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie  

      wyprzedzać innych pojazdów, 

   c) przyspieszyć, aby jak najszybciej opuścić niebezpieczne, zamglone miejsce. 
 

91.  Kierujący rowerem ma obowiązek jazdy z włączonymi światłami: 
   a) od świtu do zmierzchu i we mgle, 

   b) nocą, a od października do końca lutego także w ciągu dnia, 

   c) od zmierzchu do świtu, we mgle i w tunelu. 
 

92.  Jak powinien zachować się rowerzysta, widząc pieszego z białą laską wkraczającego na jezdnię? 

   a) użyć sygnału dźwiękowego, aby ostrzec niewidomego, 

   b) zwiększyć prędkość jazdy, 

   c) zatrzymać się w celu umożliwienia niewidomemu przejścia przez jezdnię. 
 

93.  Rowerzyście przejeżdżającemu przez przejazd dla rowerów zabrania się:  

   a) wymijania z innym rowerzystą, 

   b) jazdy z trzymaniem kierownicy tylko jedną ręką, 

   c) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny. 
 

94.  Czy wolno przejeżdżać jezdnię rowerem w miejscu przejścia dla pieszych (na pasach)? 

   a) tak, 

   b) nie, 

   c) tak, jeśli na przejściu nie ma pieszych. 
 

95.  Zbliżając się do przejazdu kolejowego bez zapór, rowerzysta powinien: 

   a) obserwować teren po obu stronach drogi, 

   b) podjechać ostrożnie do przejazdu i zatrzymać się, 

   c) nie zwracać uwagi na tory. 
 

96.  Jeżeli na sygnalizatorze włączy się żółte światło, to rowerzysta: 

   a) nie może wjechać na skrzyżowanie,  

   b) może wjechać na skrzyżowanie, 

   c) może wjechać na skrzyżowanie, pod warunkiem, że rowerzystów jest więcej niż trzech. 
 

97.  Jadąc drogą jednokierunkową: 

   a) można zawrócić pojazd zachowując szczególną ostrożność, 

   b) nie można zawrócić pojazdu, 

   c) można zawrócić pojazd, jeśli szerokość drogi wynosi 3,75 m. 
 

98.  Rowerzysta zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien: 

   a) zwiększyć prędkość pojazdu, 

   b) zmniejszyć prędkość pojazdu, 

   c) zatrzymać się. 
 



99.  Zbliżając się do przejścia dla pieszych, na którym są piesi, rowerzysta powinien: 

   a) zawsze zatrzymać się przed przejściem, 

   b) jechać powoli, aby piesi zdążyli przejść przez jezdnię, 

   c) szybko przejechać, żeby zdążyć przed pieszymi. 
 

100.  Widząc na przejeździe kolejowym dwa migające światła czerwone, rowerzysta: 

   a) powinien zatrzymać rower, 

   b) może wjechać na przejazd z zachowaniem ostrożności, 

   c) powinien zatrzymać się, żeby przeprowadzić rower przez przejazd. 
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