KARTA ROWEROWA
PYTANIA EGZAMINACYJNE

1. Jak należy zachować się przy włączaniu się do ruchu? Wymień 5 przykładów
włączania się do ruchu.
2. Jak jest oznakowane przejście dla pieszych?
3. Po jakich znakach rozpoznasz drogę GŁÓWNĄ a po jakich drogę
PODPORZĄDKOWANĄ?
4. Czy można jechać na rowerach obok siebie?
5. Omów manewr wymijania.
6. Omów manewr omijania.
7. Omów manewr wyprzedzania.
8. Na czym polega zasada ograniczonego zaufania? Podaj przykłady.
9. Na czym polega zasada szczególnej ostrożności? Podaj przykłady.
10. Czy pieszy jest uczestnikiem ruch drogowego? Czy obowiązują go zasady ruch
drogowego?
11. Ile pasów ruch posiada droga przed waszą szkołą?
12. Czy rowerzysta może poruszać się poboczem utwardzonym?
13. W jakich okolicznościach można jechać na rowerze bez trzymania obu rąk na
kierownicy?
14. Wymień obowiązkowe wyposażenie roweru.
15. Czy kask jest obowiązkowym wyposażeniem rowerzysty?
16. Jak należy zachować się widząc pieszego na przejściu?
17. Ile wynosi prędkość bezpieczna?
18. Jak jest oznakowany teren zabudowany?
19. Jak jest oznakowana strefa zamieszkania?
20. O kolejności przejazdu przez skrzyżowanie może decydować:
ZASADA PRAWEJ RĘKI, POLICJANT, SYGNALIZACJA ŚWIETLNA lub
ZNAKI. Jaka jest hierarchia tych możliwości?

21. Czy można jechać rowerem po autostradzie? Jak jest oznakowana autostrada?
22. Czy można jechać rowerem po drodze ekspresowej? Jak jest oznakowana droga
ekspresowa?
23. Czy mażesz wozić na rowerze inną osobę?
24. Kto i na jakich zasadach może wozić na rowerze inne osoby?
25. Jak jest oznakowany pojazd uprzywilejowany?
26. Gdzie nie wolno wyprzedzać?
27. Jakie pojazdy mają bezwzględne pierwszeństwo w ruchu drogowym i jak je
rozpoznać?
28. Opisz jazdę rowerów w kolumnach.
29. Jak rozpoznasz skrzyżowanie dróg równorzędnych?
30. Jak należy bezpiecznie skręcić w lewo na skrzyżowaniu?
31. Jak bezpiecznie przejechać przez przejazd kolejowy strzeżony?
32. Jak bezpiecznie przejechać przez przejazd kolejowy niestrzeżony?
33. Pokaż sposób kierowania ruchem przez policjanta.
34. Za jakimi pojazdami można jechać trzymając się ich ręką?
35. Jak wygląda znak zakazu, informacyjny, ostrzegawczy i nakazu?
36. Jak jest oznakowana droga jednokierunkowa?
37. Jak jest oznakowana droga rowerowa?
38. Podaj numery alarmowe: POLICJI, POGOTOWIA RATUNKOWEGO, STRAŻY
POŻARNEJ i OGÓLNY NUMER ALARMOWY.

