
TEST    z    PYTANIAMI 

 

Przeczytajcie dokładnie pytania i zaznaczcie TYLKO JEDNĄ prawidłową odpowiedź. 

W niektórych pytaniach należy coś uzupełnić lub dopisać.  

POWODZENIA! 

 

1. Przechodząc przez przejście dla pieszych jako poprawne zachowanie: 

a) rozglądam się w lewo, w prawo, w lewo 

b) rozglądam się w prawo, w lewo, w prawo 

c) rozmawiam z koleżanką przez telefon, nie rozglądając się na boki 

2. Wymień trzy rodzaje odblasków, jakich można używać poruszając się po drodze: 

…........................................  …............................................  ….................................................. 

3. Wracając ze szkoły do domu jako poprawne zachowanie: 

a) skręcam do koleżanki, nie informując rodziców, gdzie jestem 

b) spotykając pana z małym pieskiem, idę z nim do parku 

c) najkrótszą drogą maszeruję do miejsca, gdzie mieszkam 

4. Jakich informacji NIE podajemy dzwoniąc pod numer 112? 

a) co się stało 

b) jaka jest pogoda w miejscu, gdzie jesteśmy 

c) gdzie się znajdujemy 

5. Kto może otrzymać kartę rowerową: 

a) osoba, która potrafi jeździć trzymając kierownicę jedną ręką 

b) osoba, która ma co najmniej 8 lat  

c) osoba, która ma co najmniej 10 lat i zna podstawowe przepisy ruchu drogowego 

6. Wychodząc z psem na spacer w mieście dla bezpieczeństwa osób postronnych 

warto: 

a) pozwolić mu biegać luzem, gdzie tylko chce 

b) nosić go na rękach, a gdy jest ciężki – na plecach 

c) prowadzić go na smyczy, a gdy jest niebezpieczny dodatkowo w kagańcu  

7. Z jakiej maksymalnej odległości widoczna jest osoba mająca na sobie kamizelkę 

odblaskową? 

a) 50 metrów 

b) 100 metrów 

c) 150 metrów 



8. Dokończ rymowankę: Kto na ubraniu nosi odblaski, ten od policji otrzymuje                         

o_ _ _ _ _ _. 

9. Osoba, która w rejonie szkoły ma na sobie elementy odblaskowe i znak STOP dla 

pojazdów to tzw.: 

a) Marysia 

b) Agatka 

c) Stopklatka 

10. Na jakiej zasadzie działają kamizelki odblaskowe? 

a) odbijają padające na nie światło 

b) świecą własnym światłem 

c) świecą, gdy osoba je nosząca się rozgrzeje 

11. Jak nazywa się policyjna maskotka województwa kujawsko-pomorskiego? 

a) Polfinek 

b) Morświnek 

c) inspektor Wawelek 

12. Za zgodą rodziców samodzielnie chodzić do szkoły możesz po ukończeniu: 

a) 6 lat 

b) 7 lat 

c) 8 lat 

13. Gdy zapali się na sygnalizatorze zielone światło NIE WOLNO: 

a) wbiegać na pasy 

b) wejść na pasy upewniając się , że nie jedzie samochód 

c) wchodzić na pasy pod opieką osoby dorosłej 

14. Znaki                     należą do grupy znaków: 

a) nakazu 

b) zakazu  

c) ostrzegawczych 

15. Uzupełnij rymowankę właściwym słowem: 

„Kiedy Cię obcy zaprasza do samochodu swego, natychmiast …............ mój drogi kolego”. 

a) wsiadaj 

b) odmawiaj 

c) wskakuj 

 



16. Żółte światło na sygnalizatorze dla pieszych oznacza: 

a) można przejść przez jezdnię 

b) zatrzymaj się i nie przechodź 

c) nie ma takiego światła 

 

17. Gdy nie ma chodnika ani pobocza, którą stroną jezdni można iść? 

a) nie ma to znaczenia 

b) lewą stroną 

c) prawą stroną 

18. Wskaż różnice na zdjęciu po prawej i po lewej stronie: 

 

a) kamizelki, kurtki, spodnie 

b) kurtki, spodnie, buty 

c) buty, spodnie, skarpety 

19. Jakie zwierzę NIE pomaga policjantom w ich pracy? 

a) koń 

b) delfin 

c) pies 

20. W naszym kraju kask i rękawiczki rowerowe: 

a) są obowiązkowe, gdy jedziesz po chodniku 

b) nie są obowiązkowe, ale warto je zakładać dla własnego bezpieczeństwa 

c) są obowiązkowe, gdy jedziesz bez rodzica. 

 

 

 


