
 
  Partner strategiczny 

 

1. Kartę rowerową może uzyskać osoba która ukończyła: 

a) 10 lat 

b) 7 lat 

c) 8 lat 

 

2. Od jakiego wieku możesz przewozić na rowerze inną osobę? 

a) Wiek nie ma znaczenia wystarczy posiadanie karty rowerowej 

b) Po ukończeniu 17 lat 

c) Tylko osoby dorosłe mogą to robić 

 

3. Co oprócz karty rowerowej upoważnia do kierowania rowerem przed ukończeniem 18 lat? 

a) Prawo jazdy kat. AM 

b) Karta pływacka 

c) Legitymacja szkolna 

 

4. Rower powinien być wyposażony w: 

a) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec 

b) co najmniej dwa hamulce 

c) w hamulec ręczny 

 

5. Rower powinien być wyposażony w : 

a) Przednie tylne światło pozycyjne 

b) Tylko w tylne światło pozycyjne 

c) Tylko w przednie światło pozycyjne 

 

6. Rower powinien być wyposażony w: 

a) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. 

b) w dwa ogumione koła 

c) głośną syrenę do ostrzegania przechodniów 

 

7. Rower powinien być wyposażony w : 

a) z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej 

b) z tyłu – światło czerwone migające 

c) z tyłu – światło czerwone w kształcie trójkąta 

 

8. Rower może być wyposażony w: 

a)  wystające ostre elementy wystające z przodu pojazdu 

b) Światła odblaskowe na pedałach roweru 

c) wystające ostre elementy wystające z boku pojazdu 
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9. Widząc ten znak powinieneś:        

 

a) Ustąpić pierwszeństwa jadącemu z prawej strony 

b) Zawsze zatrzymać się 

c) Ustąpić pierwszeństwa pieszym 

 

10. Znak ten oznacza: 

        
a) Zakaz wjazdu motorowerów 

b) Zakaz wjazdu rowerów 

c) Nakaz jazdy rowerem 

 

11. Znak ten oznacza: 

            
a) Zakaz ruchu wszelkich pojazdów 

b) Zakaz wjazdu od strony ustawienia znaku 

c) Wąską drogę 

 

12. Znak ten oznacza: 

 
a) Zakaz wjazdu tylko dla pojazdów z silnikiem 

b) Zakaz ruchu w obu kierunkach 

c) Zakaz zatrzymywania się  

 

13. Widząc ten znak nie wolno ci: 

     
a) Skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu 

b) Skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu 

c) Patrzeć w lewo na tej drodze 
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14. Za tym znakiem nie wolno: 

     
a) Skręcać w prawo 

b) Zawracać 

c) Skręcać w lewo 

 

15. Znak ten oznacza: 

       
a) Bezwzględny nakaz zatrzymania 

b) Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka 

c) Zakaz wjazdu 

 

16. Znak ten oznacza: 

      
a) Nakaz chodzenia pieszo 

b) Zakaz ruchu pieszych 

c) Zakaz poruszania się hulajnogą elektryczną 

 

17. Ten znak nakazuje: 

       
a) Skręcenia w lewo 

b) Skręcenia w prawo za znakiem  

c) Skręcenia w prawo przed znakiem 

 

18. Znak ten oznacza: 

       
a) Nakaz skrętu  w lewo 

b) Nakaz skrętu w prawo za znakiem 

c) Nakaz skrętu w prawo przed znakiem 
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19. Ten znak oznacza: 

          
a) Zakaz jazdy prosto 

b) Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie  

c) Drogę jednokierunkową 

 

20. Znak ten oznacza: 

           
a) Nakaz jazdy prosto lub w prawo 

b) Zakaz jazdy w prosto lub w prawo 

c) Nakaz jazdy w lewo 

 

21. Znak ten oznacza: 

           
a) Zakaz skrętu w prawo i w lewo 

b) Nakaz jazdy na wprost 

c) Nakaz jazdy w prawo lub w lewo 

 

22. Znak ten oznacza:  

              
a) Nakaz jazdy z prawej strony znaku 

b) Nakaz jazdy z lewej strony znaku 

c) Nakaz zawracania 

 

23. Widząc ten znak wiesz że: 

                 
a) Masz pierwszeństwo na skrzyżowaniu 

b) Musisz ustąpić pierwszeństwa na skrzyżowaniu 

c) Musisz zawsze się zatrzymać 
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24. Za tym znakiem możesz jechać: 

          
a) Tylko rowerem  

b) Rowerem lub hulajnogą elektryczną 

c) Rowerem nie przekraczając  prędkości pieszego 

 

25. Znak ten oznacza: 

                
a) Drogę jednokierunkową 

b) Nakaz jazdy prosto 

c) Zakaz jazdy prosto 

 

26. Znak ten oznacza : 

 
a) pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi 

b) pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka 

c) zakaz wjazdu 

 

27. Widząc ten znak powinieneś: 

      
a) Przyspieszyć by zdążyć przejechać przed pieszym 

b) Zawsze zatrzymać się przed przejściem 

c) Zachować szczególną ostrożność 
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28. Ten znak oznacza: 

        
a) Przejście dla pieszych 

b) Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów  

c) Że w pobliżu jest szkoła 

 

29. Znak ten oznacza: 

         
a) Zakaz wjazdu 

b) Drogę bez przejazdu  

c) Tory 

 

30. Znak ten oznacza: 

   
a) Drogę dla rowerów 

b) Przejazd dla rowerów 

c) Zakaz wjazdu rowerów 

 

31. Ten znak namalowany na jezdni : 

               
a) To linia podwójna ciągła 

b) To linia pojedyncza ciągła 

c) Oznacza przystanek 
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32. Widząc namalowany na jezdni ten znak: 

  
a) Możesz jechać prosto bez zatrzymania 

b) Musisz bezwzględnie się zatrzymać 

c) Nie możesz tu zawracać 

 

33. Widząc namalowany na jezdni ten znak: 

 
a) Zawsze musisz się zatrzymać 

b) Wiesz, że wskazuje on miejsce zatrzymania by ustąpić pierwszeństwa, pojazdom jadącym 

po drodze z pierwszeństwem 

c) Musisz zawrócić 

 

34. Ten sygnał oznacza: 

        
a) Zakaz wjazdu za sygnalizator 

b) Zezwolenie na wjazd za sygnalizator 

c) Że za chwilę nastąpi zmiana na sygnał czerwony 

 

35. Ten sygnał oznacza: 
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a)  Zakaz wjazdu za sygnalizator 

b) Zezwolenie na wjazd za sygnalizator 

c) Że za chwilę nastąpi zmiana na sygnał zielony 

 

36. Ten sygnał oznacza: 

 

    
a) Zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak 

blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany bez gwałtownego hamowania  

b) Zezwolenie na wjazd za sygnalizator 

c) Że za chwilę nastąpi zmiana na sygnał zielony 

 

37. Ten sygnał oznacza: 

                
a) zezwolenie na wjazd za sygnalizator  

b) że za chwilę nastąpi zmiana na sygnał zielony 

c) zezwolenie na wjazd za sygnalizator pod warunkiem, że się na chwilę zatrzymasz  

 

38. ten znak oznacza: 

          
a) ustąp pierwszeństwa 

b) droga z pierwszeństwem 

c) skrzyżowanie dróg równorzędnych 
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39. Kto pojedzie pierwszy na tym skrzyżowaniu? 

 
a) 1 

b) 2 

c) 3 

 

40. Jaka jest prawidłowa kolejność przejazdu pojazdów na tym skrzyżowaniu? 

 
a) Najpierw pojazd 1, po nim 2 a na końcu 3 

b) Najpierw pojazd 3, po nim 1 a na końcu 2 

c) Najpierw pojazd 2, po nim 1 a na końcu 3 

 

41. Kto pojedzie pierwszy na tym skrzyżowaniu? 

 
a) 2 

b) 3 

c) 1i 4 

 



 
  Partner strategiczny 

42. Kto jako ostatni opuści skrzyżowanie? 

 
a) 1 

b) 2 

c) 3 

 

43. Kto pojedzie jako pierwszy? 

 

 
a) 3 

b) 2 

c) 1 

 

44. Wskaż prawidłową kolejność przejazdu 

 

  
a) 3,2,1 

b) 3,1,2 

c) 1,2,3 

 

45. Jazda na rowerze w kasku: 

a) Nie jest obowiązkowa 

b) Jest obowiązkowa poza obszarem zabudowanym 

c) Nie poprawia bezpieczeństwa rowerzysty. 
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46. Czy rowerzysta może przejeżdżać przez przejścia dla pieszych? 

 
a) Tak 

b) Nie  

c) Tak jeśli nie ma tam pieszych 

 

47. Wymijanie to: 

a) Przejeżdżanie obok pojazdu jadącego z przeciwnego kierunku 

b) Przejeżdżanie obok nieruchomej przeszkody 

c) Przejeżdżanie obok pojazdu jadącego w tą samą stronę tylko wolniej od nas 

 

48. Podczas wymijania masz obowiązek: 

 

 
a) Zachować szczególną ostrożność 

b) Zawsze zjechać na pobocze 

c) Zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu 

 

49. Ten znak ostrzega przed: 

 
a) Przejazdem kolejowym bez zapór 

b) Stacją kolejową 

c) Przejazdem kolejowym z zaporami 
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50. Kto ma pierwszeństwo w tej sytuacji? (znaki poziome) 

 
a) Rowerzysta 1 

b) Rowerzysta 2 

c) Jadą równocześnie, pas ruchu pomieści ich obu 

 

51. Taka postawa policjanta kierującego ruchem mówi nam ,że: 

 

a) Nie wolno jechać dalej 

b) Można jechać dalej 

c) Za chwilę zmieni się pierwszeństwo przejazdu 

 

52. Taka postawa policjanta kierującego ruchem mówi nam, że : 

 
a) Nie wolno jechać dalej 

b) Można jechać dalej 

c) Za chwilę zmieni się pierwszeństwo przejazdu 
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53. Taka postawa kierującego ruchem mówi nam, że: 

 

 
a) Można jechać dalej 

b) Trzeba się zatrzymać, ale zachwalę zmieni się podawane polecenie 

c) Trzeba się zatrzymać i długo oczekiwać na możliwość przejazdu 

 

54. Widoczne na zdjęciu dzieci jadące na hulajnogach pod opieką osoby dorosłej 

 
a) Mogą to robić na drodze dla rowerów 

b) Mogą to robić na chodniku 

c) Mogą to robić tylko na własnym podwórku lub na placach zabaw 

 

55. Widoczny na zdjęciu rowerzysta: 

 
a) Jedzie prawidłowo 

b) Powinien jechać po drodze dla rowerów 

c) Może jechać jezdnią lub po drodze dla rowerów gdzie jest mu wygodniej 
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56. Kierujący samochodem skręcając w lewo na skrzyżowaniu 

 

a) Przejeżdża pierwszy przed rowerzystą i pieszym 

b) Musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu i rowerzyście 

c) Musi ustąpić pierwszeństwa tylko pieszemu 

 

57. W tej sytuacji : 

 

 
a) Rowerzysta ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3 

b) Pojazd 2 jest na drodze z pierwszeństwem 

c) Kolejność przejazdu to 1,2,3 

 

58. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie jako: 

 
a) Pierwszy 

b) Drugi 

c) Trzeci 
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59. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie jako: 

 
a) Pierwszy 

b) Drugi 

c) Trzeci 

 

60. W tej sytuacji rowerzysta pojedzie jako: 

 

 
a) Pierwszy  

b) Drugi  

c) Ostatni 

 

61. Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu to: 

 
a) 1,2,3 

b) 2,3,1 

c) 3,2,1 
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62. Czy widoczny na zdjęciu rowerzysta może jechać po chodniku? 

 
 

a) Tak  

b) Nie 

c) Tylko gdy chodnik ma co najmniej 2m szerokości 

 

63. W tej sytuacji rowerzyści powinni: 

 
a) Muszą ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z przeciwka 

b) Powinni jechać jeden za drugim by zachować bezpieczny odstęp na zwężony odcinku 

drogi 

c) Muszą się zatrzymać 

 

64. Omijanie to: 

a) Przejeżdżanie obok pojazdu jadącego z przeciwnego kierunku 

b) Przejeżdżanie obok nie ruchomej przeszkody (np. stojącego pojazdu) 

c) Przejeżdżanie obok pojazdu jadącego w tę samą stronę 

 

65. Wyprzedzanie to: 

a) Przejeżdżanie obok pojazdu jadącego z przeciwnego kierunku 

b) Przejeżdżanie obok nie ruchomej przeszkody (np. stojącego pojazdu) 

c) Przejeżdżanie obok pojazdu jadącego w tę samą stronę 
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66. Na tym skrzyżowaniu jadąc na wprost:  

 

 
a) Masz pierwszeństwo przed rowerzystą 

b) Rowerzysta z prawej ma pierwszeństwo przed tobą 

c) Powinieneś zatrzymać się przed przejście dla pieszych 

 

67. Migający sygnał żółty w tej sytuacji oznacza że: 

 
a)  sygnalizacja jest uszkodzona 

b)  jest to bardzo niebezpieczne miejsce 

c) zawsze trzeba się zatrzymać przed tym przejściem 

 

68. Widząc znak STOP rowerzysta: 

 
a) Powinien zatrzymać się w miejscu gdzie jest teraz 

b) Powinien zatrzymać się przed białą linią namalowaną na jezdni 

c) Powinien zatrzymać się tylko wówczas gdy nadjeżdżają inne pojazdy 
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69. W tej sytuacji rowerzysta powinien: 

 

 
a) Ominąć dziury w jezdni jadąc po lewej stronie  

b) Ominąć dziury w jezdni jadąc pomiędzy nimi slalomem 

c) Ominąć dziury w jezdni jadąc po prawej stronie trzymając się bardzo blisko zaparkowanych  

Samochodów 

 

70. Jazda rowerzystów po drodze dla rowerów jest: 

 
a) Zawsze dozwolona 

b) Zawsze zabroniona 

c) Dozwolona pod warunkiem że nie utrudniają nikomu ruchu ani nie stwarzają zagrożenia 

 

71. Widoczny na zdjęciu rowerzysta: 

 
a) Jedzie zgodnie z przepisami 

b) Powinien poruszać się tylko wyznaczony pasem 

c) Może zawrócić na jezdni pojechać w przeciwnym kierunku poza wyznaczonym pasem 
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72. Światło odblaskowe z tyłu roweru: 

a) Może mieć kolor żółty 

b) Musi mieć kolor czerwony 

c) W ciągu dnia może być zdemontowane 

 

73. Widoczni na zdjęciu rowerzyści: 

 
a) Jadą prawidłowo pasem ruchu dla rowerów 

b) Jadą pod prąd 

c) Jadą prawidłowo drogą dla rowerów 

 

74. Na tym skrzyżowaniu dróg równorzędnych rowerzystka: 

 
a) Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi skręcającemu w prawo jadącemu z przeciwka 

b) Musi zatrzymać się przed wjazdem na skrzyżowanie 

c) Ma pierwszeństwo przed widocznym pojazdem 

 

75. Na ty skrzyżowaniu rowerzysta przejeżdża jako: 

  
a) Pierwszy  

b) Drugi 

c) Trzeci 
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76. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:  

 
a) Ustępuje pierwszeństwa tramwajowi 

b) Przejeżdża pierwszy 

c) Przejeżdża ostatni 

 

77. Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu jest następująca 

 
a) 3,1,2 

b) 2,1,3 

c) 1,3,2 

 

78. W strefie zamieszkania piesi: 

 
a) Muszą poruszać się po chodniku 

b) Ustępują pierwszeństwa jadącym pojazdami 

c) Mają pierwszeństwo przed pojazdami 

 

79. Ten znak zobowiązuje do jazdy z prędkością: 
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a) 20 km/h 

b) Nie większą niż 20km/h 

c) Większą niż 20km/h 

 

80. Gdy policjant na skrzyżowaniu stoi bokiem do nadjeżdżających pojazdów , to  

a) Nie mogą one wjechać na skrzyżowanie 

b) Mogą one wjechać na skrzyżowanie jeśli policjant dodatkowo podniesie rękę 

c) Mogą one wjechać na skrzyżowanie , jeśli tylko jest na nim miejsce do kontynuowania 

jazdy 

 

81. Holowanie roweru przez kierującego innym rowerem  

a) Jest dopuszczalne jeżeli ten rower uległ awarii 

b) Jest zabronione 

c) Jest dopuszczalne jeśli kierujący jest dorosły 

 

82. Ten znak: 

 
a) Określa przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu 

b) Oznacza drogę jednokierunkową 

c) Nakazuję jazdę w lewo na skrzyżowaniu 

 

83. Taka postawa kierującego ruchem 

  
a) Zezwala na skręt w prawo 

b) Zezwala na wjazd na skrzyżowanie 

c) Zabrania wjazdu na skrzyżowanie 

 

84. Kolejność przejazdu przez to skrzyżowanie to: 
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a) 1,2,3 

b) 3,2,1 

c) 2,3,1 

 

85. Na widocznym Skrzyżowaniu rowerzysta: 

 
a) Ma pierwszeństwo przed pojazdem 2 

b) Ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 

c) Przejeżdża pierwszy 

 

86. W tej sytuacji rowerzysta: 

 
a) 1 – przejeżdża pierwszy 

b) 2 – przejeżdża jako pierwszy 

c) 3 – przejeżdża jako pierwszy 

 

87. Wyjazd z obszaru oznaczonego tym znakiem oznacza 

 
a) Włączanie się do ruchu 

b) Pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi z prawej strony 

c) Pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi  z lewej strony 

 

88. Na drodze oznaczonej tym znakiem 
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a) Nie można poruszać się rowerem 

b) Można jechać rowerem ale tylko po poboczu 

c) Można jechać rowerem ale należy utrzymywać prędkość co najmniej 20 km/h 

 

89. Szczególną ostrożność należy zachować podczas 

a) Wymijania 

b) Omijania  

c) Wyprzedzania 

 

90. Kierujący rowerem w tej sytuacji powinien 

  
a) Poczekać aż piesi opuszczą przejście 

b) Jechać powoli pomiędzy pieszymi 

c) Użyć dzwonka 

 

91. Który z tych znaków nie dotyczy rowerzystów 

 

a) A 

b) B 

c) C 

 

92. W tej sytuacji 

 
a) Rowerzysta 1 ma pierwszeństwo przed samochodem 

b) Rowerzysta 2 ma pierwszeństwo przed samochodem 

c) Rowerzyści 1 i 2 nie mają pierwszeństwa przed samochodami 
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93. Znak ten zabrania rowerzyście 

 
a) Jazdy  tylko po jezdni 

b) Jazdy tylko po poboczu 

c) Jazdy po całej szerokości drogi 

 

94. Kolejność przejazdu po tym skrzyżowaniu to 

 
a) 1,2,3 

b) 2,3,1 

c) 3,2,1 

 

95. Znaki poziome to 

 
a)  znaki namalowane na jezdni 

b) Tabliczki dodatkowe pod znakami pionowymi 

c) Występują tylko na skrzyżowaniach 
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96. Kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu to 

 
 

a) 3,1,2 

b) 2,3,1 

c) 1,2,3 

 

97. Widząc ten znak rowerzysta powinien 

 
a) Zawsze zatrzymać się 

b) Pojechać dalej ponieważ ma pierwszeństwo 

c) Ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z prawej strony 

 

98. Znak ten oznacza 

 
a) Zakaz zawracania 

b) Zakaz skrętu w lewo poza terenem zabudowanym 

c) Zakaz skrętu w lewo i zawracania 

 

99. Kierującemu rowerem zabrania się 

a) Czepiania się innych pojazdów 

b) Zawracania  

c) Wyprzedzania 
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100. Kierującemu rowerem zabrania się  

a) Poruszania się po drodze po zmierzchu 

b) Jazdy z jednym sprawny hamulcem 

c) Jazdy obok innego uczestnika ruchu jeżeli spowoduje to utrudnienie ruchu innych 

pojazdów 

 

 

Instrukcja  

Tworząc test na egzamin na Kartę Rowerową układający powinien 

wybrać 24  pytania z powyższej bazy, dobierając je w taki sposób by 

nie zabrakło pytań z trzech tematycznych bloków :  

Pierwszeństwo przejazdu (krzyżówki) 

Znaki drogowe (najlepiej z podziałem na rodzaje znaków) 

Inne przepisy ruchu drogowego 

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu. 

 

Do pełnego testu brakuje jeszcze pytania z zakresu pierwszej pomocy 

czego powyższa baza nie zawiera.  

 

Uczeń by uzyskać ocenę pozytywną z testu powinien go rozwiązać w 

80% czyli odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej 20 pytań.  

 

Powyższe pytania można modyfikować zmieniając formę pytań lub 

odpowiedzi, dodając także pytania o znaki drogowe, które nie zostały 

tu przedstawione. 
 

 

 

 

Źródła: 
https://www.brd.edu.pl/brd1/testy/karta/a882t.html 
A-10 przejazd kolejowy niestrzeżony, bez rogatek (ofertikon.pl) 
Test na karte rowerową online | znaki-drogowe.pl 
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2020/10/1024px-znak_a-5.jpg 
Własne 


