
UCZEŃ  JAKO  PIESZY  I  PASAŻER  -  test do karty rowerowej 

1. Osoba pchająca rower po jezdni to:  

      a) rowerzysta 

      b) pieszy 

      c) kierujący 

 

2. Chodnik to:  

     a) część drogi przeznaczona do ruchu pieszych 

     b) część jezdni przeznaczona do ruchu pieszych 

     c) pas ruchu przeznaczony do ruchu pieszych 

 

3. Pieszy może poruszać się po drodze dla rowerów:  

     a) zawsze 

     b) tylko gdy nie ma chodnika lub pobocza 

     c) gdy na chodniku jest bardzo duży ruch pieszych 

 

4. 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 

 

5. Pieszemu przechodzącemu przez jezdnię po przejściu dla pieszych zabrania się:  

     a) trzymania za rękę innej osoby 

     b) jedzenia 

     c) zwalniania kroku 

 

6. Pieszy idący po drodze dla rowerów:  
          a) jest zobowiązany ustępować pierwszeństwa rowerzystom 

          b) ma pierwszeństwo przed rowerzystami 

          c) musi poruszać się lewą stroną 

 

7. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest:  

      a) zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna 

      b) dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym 

      c) zabronione 

 

8. Pieszy idący w strefie zamieszkania:  

      a) ma pierwszeństwo przed pojazdami i może korzystać z całej szerokości drogi 

      b) musi ustępować miejsca samochodom 

      c) musi iść możliwie blisko lewej strony drogi 

 

9. Dziecko poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane 

używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Przepis ten 

dotyczy pieszych w wieku do lat:  

       a) 10 

       b) wszystkich 

       c) 15 

 

 



10. Przechodzenie przez jezdnię poza wyznaczonym przejściem dla pieszych jest dozwolone gdy:  
     a) odległość od przejścia dla pieszych wynosi 50 metrów 

     b) jest większa niż 100 metrów 

     c) jest zawsze zabronione 

 

11. Pieszy idący w mieście po chodniku jest zobowiązany iść:  

      a) lewą stroną chodnika 

      b) prawą stroną chodnika 

      c) może iść dowolną stroną chodnika 

 

12. Pieszy idący po poboczu jest:  

       a) zobowiązany iść lewą stroną drogi 

       b) zobowiązany iść prawą stroną drogi 

       c) może iść dowolną stroną drogi 

 

13. Co oznacza sygnał dźwiękowy na przejściu dla pieszych wysyłany przez sygnalizator świetlny? 

        a) włącza się, gdy zapalone jest zielone światło dla pieszych 

        b) włącza się wraz ze światłem czerwonym dla pieszych 

        c) ostrzega niewidomych o zbliżających się pojazdach 

 

14. Gdy na przejściu dla pieszych wyświetlany jest sygnał zielony, to pieszy:  

         a) może po takim przejściu przebiegać 

         b) może nie zwracać uwagi na pojazdy, gdyż mają one czerwone światło 

         c) zawsze musi się upewnić, czy nie nadjeżdża pojazd 

 

15. Co oznacza żółte światło wyświetlane na sygnalizatorze dla pieszych ?  

          a) zabrania wejścia pieszym na przejście 

          b) za chwilę zapali się czerwone światło dla pieszych 

          c) na sygnalizatorach dla pieszych nie ma żółtego światła 

 

16. Kolumna pieszych w wieku do 10 lat:  

a) może poruszać się tylko lewą stroną jezdni, 

b) nie powinna poruszać się po prawej stronie jezdni, 

c) generalnie powinna korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - pobocza.  

 

17. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej:  

a) tylko "gęsiego", czyli jeden za drugim, 

b) tylko dwójkami, 

c) tylko czwórkami. 

 

18. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać: 

a) 20 metrów, 

b) 100 metrów, 

c) 50 metrów. 

 

19. Ośmioletnie dziecko prowadzące rower jest traktowane:  

a) jako kierujący, 

b) jako pieszy, 

c) jako uczestnik ruchu. 

 



 

20. Dziecko w wieku do 15 lat poruszające się po drodze, po zmierzchu na obszarze zabudowanym: 

a) obowiązane jest używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników 

ruchu, 

b) jest zwolnione z prawnego obowiązku używania elementów odblaskowych, 

c) obowiązane jest używać latarki ze światłem białym. 

 

21. Sześcioletnie dziecko w strefie zamieszkania: 

a) może korzystać z drogi bez opieki osoby starszej, 

b) musi się znajdować pod opieką osoby siedemnastoletniej, 

c) musi znajdować się pod opieką osoby co najmniej 10-cio letniej. 

22. Jesteś na wycieczce szkolnej. Jedziecie autokarem do Warszawy. Kto w autokarze jest 

uczestnikiem ruchu? 

a) tylko kierowca 

b) tylko pasażerowie 

c) kierowca i pasażerowie 

 

23. Jest już ciemno, a ty jesteś ubrany w szarą kurtkę i idziesz poboczem drogi. Z jakiej odległości 

kierowca nadjeżdżającego auta zauważy cię? 

a) około 20 m 

b) około 50 m 

c) około 150 m 

24. Zbiór zasad, które obowiązują uczestników ruchu drogowego, to 

a) Kodeks cywilny 

b) Kodeks jazdy 

c) Kodeks drogowy 

25. Idąc drogą, gdzie nie ma chodnika, pieszy ma obowiązek poruszać się: 

a) poboczem i lewą stroną drogi 

b) lewą stroną drogi, tuż przy osi jezdni 

c) poboczem i prawą stroną drogi 

26. Kolumna pieszych, złożona z dzieci do lat dziesięciu może iść: 

a) czwórkami  

b) dwójkami 

c) trójkami 

 

27. Zorganizowana grupa pieszych idąca drogą powinna: 

a) iść prawą stroną drogi i posiadać oświetlenie – czerwone z przodu i czerwone z tyłu 

b) iść lewą stroną drogi i posiadać oświetlenie – białe z tyłu i czerwone z przodu 

c) iść prawą stroną drogi i posiadać oświetlenie – białe z przodu i czerwone z tyłu 

 

28.   Pieszy przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym: 

a) jest obowiązany korzystać tylko z wyznaczonych przejść dla pieszych 

b) może przejść w dowolnym miejscu, jeżeli do przejścia jest więcej niż 100 metrów 

c) może przejść w dowolnym miejscu, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności 

 

 



29. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów: 

a) jest zabronione w każdej sytuacji 

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

           warunkiem ustępowania miejsca rowerom 

c) zawsze jest dozwolone 

 

30. W strefie zamieszkania: 

a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi 

b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 rok życia 

c) musi korzystać z przejścia dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię 

 

31. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych: 

a) powinno iść obok siebie 

b) powinno iść jeden za drugim 

c) może iść obok siebie 

 

32. Przechodząc przez przejście dla pieszych wyznaczone na drodze o dwóch jezdniach, 

rozdzielonych wysepką, pieszy: 

a)  po wejściu na przejście wyznaczone na pierwszej jezdni ma pierwszeństwo przed wszystkimi  

        pojazdami, także jadącymi drugą jezdną                             

b)  na przejściu wyznaczonym na drugiej jezdni powinien postępować tak, jakby wchodził na nie  

        z chodnika 

c) nie musi się zatrzymywać, bo jest na przejściu dla pieszych i może przechodzić 

 

33. Przechodzenie przez drogę dwujezdniową jest dozwolone: 

a) zawsze, jeżeli odległość od wyznaczonego przejścia przekracza 100 metrów 

b) na obszarze zabudowanym nie tylko na przejściach dla pieszych  

c) poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 100   

metrów -  pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pojazdom 

 

34. Dziecko w wieku do 7 lat może iść drogą tylko pod opieką, która ukończyła: 

a) 10 lat 

b) 17 lat 

c) 18 lat  
 

35. Znak „stop” znajdujący się przed przejazdem kolejowym nakazuje uczestnikom ruchu 

drogowego 

a) Zatrzymać się jak jedzie pociąg 

b) Bezwzględnie się zatrzymać 

c) Zatrzymać się tylko kierującym pojazdami silnikowymi 

36. Która odpowiedź jest prawidłowa? 

a) Pas ruchu to droga, po której poruszają się pojazdy  

b) Pas ruchu to część jezdni, przeznaczona dla ruchu pojazdów 

c) Pas ruchu to jezdnia, na której namalowana jest linia ciągła  

 

 

 

 

 



37. Twój tata zabrał ciebie i twojego o 5 lat młodszego brata na przejażdżkę nowym samochodem. 

Która z osób będących w aucie, jest uczestnikiem ruchu drogowego? 

a) tata, ponieważ jest kierowcą 

b) ty, dlatego że zajmujesz fotel obok kierowcy 

c) wszystkie osoby, które aktualnie przebywają w aucie 

 

 

38. Jest już ciemno. Ubrany jesteś w czarną kurtkę, a na nogawkach spodni masz opaski odblaskowe. 

Idziesz poboczem drogi. Z jakiej odległości zauważy cię kierowca nadjeżdżającego auta? 

a) około 20 m 

b) około 150 m 

c) około 300 m 

 

39. Dwóch pieszych idących drogą, gdzie nie ma chodnika ani pobocza, ma obowiązek poruszać się: 

a) jeden za drugim, przy krawędzi jezdni po jej lewej stronie 

b) jeden za drugim, przy prawej krawędzi jezdni 

c) jeden za drugim, jak najbliżej osi jezdni 

 

40. Pieszy idący w mieście po chodniku jest zobowiązany iść:  

a) lewą stroną chodnika 

b) prawą stroną chodnika 

c) może iść dowolną stroną chodnika 

 

41. Pieszy idący po drodze dla rowerów:  

a) jest zobowiązany ustępować pierwszeństwa rowerzystom 

b) ma pierwszeństwo przed rowerzystami 

c) musi poruszać się lewą stroną drogi 

 

42.   Pieszy idący po poboczu jest:  

a) zobowiązany iść lewą stroną drogi 

b) zobowiązany iść prawą stroną drogi 

c) może iść dowolną stroną drogi 

 

43. Kolumnę pieszych prowadzi: 

a) kierownik 

b) dyrektor 

c) opiekun społeczny 

 

44.  Ostatnia osoba w kolumnie niesie 

a) latarkę z czerwonym światłem 

b) latarkę z białym lub żółtym światłem 

c) trójkąt ostrzegawczy 

 

45. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem jest: 

a)  dozwolone, ale tylko na wyznaczonym przejściu dla pieszych 

b)  zabronione, w tym również na przejściach dla pieszych 

c)  zabronione, ale tylko poza przejściem dla pieszych 

 

 

 



46. Przechodząc przez jezdnię poza przejściem dla pieszych w miejscu dozwolonym pieszy: 

a)  jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom 

b)  ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem 

c)  ma pierwszeństwo, lecz tylko przed pojazdami niesilnikowymi 

 

47. Zabrania się pieszemu przechodzić przez jezdnię: 

a)  na zakrętach lub wzniesieniach 

b)  w czasie deszczu 

c)  przy skrzyżowaniu 

 

48. Przechodzić przez tory można 

a) W dowolnym miejscu, jak nie jedzie pociąg 

b) Tylko na przejeździe kolejowym 

c) Tylko na przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory i światła  

 

49. Pieszy, który wysiadł z autobusu na przystanku może przejść na drugą stronę drogi: 

a) zawsze z tyłu autobusu, gdy zachowa ostrożność 

b) tylko gdy odjedzie autobus i nic nie jedzie 

c) tylko przed autobusem, który nie ruszył z przystanku 

 

50. Droga dla rowerów to:  

a) część drogi przeznaczona dla ruchu rowerów  

b)  część jezdni przeznaczona dla ruchu rowerów 

c) pas ruchu przeznaczony dla ruchu rowerów 

 

51. W foteliku samochodowym lub na podkładce nie muszą być przewożone dzieci, które mają: 

a)  155 cm wzrostu 

b) 150 cm wzrostu 

c) 140 cm wzrostu 

 

52. Jeżeli droga nie na chodnika i drogi dla pieszych to pieszy zmuszony jest iść:  

a) prawą stroną jezdni zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów 

b) musi iść lewą stroną pobocza, 

c)   może iść lewą lub prawą stroną blisko krawędzi jezdni 

 

53. Pieszemu przechodzącemu przez jezdnię po przejściu dla pieszych zabrania się:  

a) rozmawiać z inną osobą 

b) jeść 

c) przebiegać po przejściu dla pieszych 
 

54. Nie wolno przechodzić przez przejazd kolejowy gdy: 

a) rozpoczęto opuszczanie szlabanu 

b) przejeżdżają samochody 

c) jest ślisko 

 

 

 

 

 

 



55. Piesi  poruszający się po zmierzchu są obowiązane: 

a) używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu na  

        drogach poza obszarem zabudowanym 

b) używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu na  

        drogach w obszarze zabudowanym 

c) używać latarki ze światłem białym skierowanym do przodu, niezależnie od elementów  

        odblaskowych, jeżeli poruszają się jezdnią drogi poza obszarem zabudowanym 

 

56. Z jakich elementów składa się droga? 

a) chodnik, pobocze, torowisko, jezdnia, droga dla rowerów, kładka dla pieszych 

b) chodnik, pobocze, pas ruchu, torowisko, jezdnia, droga dla rowerów 

c) torowisko, jezdnia, droga dla rowerów, ekrany dźwiękochłonne 

 

57. Do znaków i sygnałów drogowych użytkownicy dróg powinni stosować się w następującej 

kolejności:  

a) polecenia policjanta, sygnalizacja świetlna, znaki drogowe 

b) znaki drogowe,  polecenia policjanta, sygnalizacja świetlna,  

c) znaki drogowe, polecenia policjanta, sygnalizacja świetlna, 

58. Z jaką prędkością powinny poruszać się pojazdy, które znajdują się w strefie zamieszkania? 

Wskaż właściwą prędkość. 

       a) 20 km/godz. 

       b) 40 km/godz. 

       c) 50 km/godz. 

 

59. Jechałeś rowerem i spostrzegłeś zderzenie pojazdów. Jesteś jedynym świadkiem tego wypadku. 

Uporządkuj poniższe czynności według kolejności ich wykonania. 

        a) przystąpić do udzielania pierwszej pomocy 

        b) zadbać o bezpieczeństwo poszkodowanych w wypadku drogowym i swoje 

        c) wezwać pogotowie 

60. Odległość między kolumnami  pieszych nie może być mniejsza niż: 

a) 200 metrów, 

b) 100 metrów, 

c) 150 metrów 

61. Kto jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy?  

         a) – każdy 

         b) - tylko dorośli  

         c - tylko kobiety i dzieci 

 

62. Nie jest pieszym osoba, która znajduje się na drodze poza pojazdem, z wyjątkiem 

         a) policjanta na skrzyżowaniu 

         b) jadącego na wózku inwalidzkim 

         c) jadącego na wrotkach  

 

63. Korzystając ze ścieżki dla rowerów, pieszy musi ustępować rowerzystom pierwszeństwa: 

          a) tylko w wyjątkowej sytuacji 

          b) zawsze – bez żadnych wyjątków 

          c) z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej 

 



64. Pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię  

          a) spoza stojącego autobusu  

          b) poza przejściem dla pieszych 

          c) w nieoświetlonym miejscu 

 

65. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed: 

           a) kierującymi wszystkimi pojazdami 

           b) kierującymi wszystkimi pojazdami z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych w akcji,| 

           c) kierującymi wszystkimi pojazdami samochodowymi. 

 

66. Które zachowanie pieszego jest poprawne? 

            a) przebieganie przez jezdnię 

            b) przechodzenie przez jezdnię w miejscach wyznaczonych 

            c) wchodzenie na torowisko,  gdy zapory są opuszczone 

 

67. Numer pogotowia ratunkowego to: 

             a) 997 

             b) 998 

             c) 999 

 

68. Po której stronie drogi należy iść, prowadząc rower, jeśli droga nie posiada chodnika? 

             a) po lewej stronie drogi 

             b) po prawej stronie drogi 

             c) po dowolnej stronie drogi, ustępując  pierwszeństwa pojazdom samochodowym. 

 

69. Szczególna ostrożność w ruchu drogowym polega na: 

             a) powolnej jeździe  na skrzyżowaniu 

             b) przechodzeniu przez jezdnie tylko tam, gdzie jest sygnalizacja świetlna 

             c) zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji na drodze w stopniu 

                 umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. 

 

70. Pieszy, widząc opuszczony szlaban na przejeździe kolejowym, powinien: 

a) Zatrzymać się przed szlabanem 

b)  Ominąć szlaban i przejść przez tory, jeśli nie widać nadjeżdżającego pociągu’ 

c) Poprosić pracownika kolei o podniesienie  szlabanu    

 

                

 

 

 

 

 

 

 


