Pytania kategorii B występujące w bazie ITS, zebrane przez portal
ePrawoJazdy.net
Widzisz błąd? Zdałeś z naszą pomocą i chciałbyś dodać pytania do nasze bazy? – skontaktuj
się z nami: admin@eprawojazdy.net
Jak należy ustawic lusterko wsteczne?
Wrocław a)
1. 31-01-13
, ITS
b) tak żeby widać było tylną szybą i ulicę
c)
Na przystanku leży przemarznięty człowiek, jak mu pomożesz?
Wrocław a) dasz mu goracej herbaty
2. 31-01-13
, ITS
b) dasz mu alkohol
c) wezmiesz go do samochodu i powoli ogrzejesz
Co obowiazkowo trzeba miec w samochodzie?
Wrocław a) kolo zapasowe
3. 31-01-13
, ITS
b) apteczkę
c) gasnicę
Czy apteczka doraźnej pomocy jest obowiązkowym wyposażeniem
pojazdu?
Wrocław
4. 31-01-13
a)tak,
, ITS
b)tak, ale tylko jeśli pojazd jest wyposażony w instalację gazową
c)nie, ale warto ja mieć
Od czego najbardziej zależy długość hamowania
Wrocław a) od nawierzchni
5. 01-02-13
, ITS
b) od szybkość reakcji kierowcy
c) od sprawnosci hamulcow
Co może sie stac jak ktoś ma żle ustawione swiatła?
Wrocław a) żarowki sie szybciej wypalą
6. 01-02-13
, ITS
b) mogą oslepić innych
c) ...
Jakie dokumenty trzeba miec w samochodzie?
Wrocław a)
7. 01-02-13
, ITS
b)
c) dowód rejestracyjny samochodu, prawo jazdy i ubezpieczenie OC
Jaką prętkością można jechac na autostradzie?
Wrocław a) 140km/h na wszystkich pasach
8. 01-02-13
, ITS
b) 140km/h tylko na lewym pasie
c) dowolną
Jak powinieneś się zachowac wjeżdżajac na odcinek drogi pokryty
kałuzami?
Wrocław
9. 01-02-13
a)stopniowo zwiekszyc predkość
, ITS
b)ograniczyc predkośc bo mozna wpaść w poslizg
c)włączyć światła awaryjne
10. 01-02-13

Wrocław Z jakiego biegu powinieneś ruszać samochodem na jezdni suchej?
, ITS
a) 2giego
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b) najnizszego
c) dowolnego
11. 01-02-13

Wrocław Czy pasażer siedzacy na tylnym siedzeniu musi miec zapięte pasy?
, ITS
a/b/c

12. 01-02-13

Wrocław Czy mozna sie cofac na ulicy jednokierunkowej (dwupasmowej)?
, ITS
T/N

Klip: Poruszająca się kolumna rowerów jednośladowych. Rowery
poruszają się w dwóch grupkach, między tymi grupkami utworzyła
Wrocław
13. 01-02-13
się przestrzeń. Czy w tej sytuacji możesz wjechać pomiędzy
, ITS
poruszające się w kolumnie rowery?
T/N
Czy obszar na jezdni oznaczony znakiem poziomym (na zdjeciu
Wrocław widoczna jest linia wyznaczajaca pas postojowy P-19 ) należy do
14. 01-02-13
, ITS
strefy ruchu?
T/N
Tychy,
ITS

Zdjęcie znak A-11; Czy ten znak ostrzega o progu zwalniającym?
T/N

16. 01-02-13

Tychy,
ITS

Klip: Tramwaj wjeżdzający na skrzyżowanie, brak jakiegokolwiek
oznakowania pionowego, linia p-14 na jezdni. Czy w tej sytuacji
masz pierwszeństwo przed tramwajem?
T/N

17. 01-02-13

Tychy,
ITS

Klip: Policjant stojący do kierującego bokiem. Czy w tej sytuacji
możesz skręcić w prawo?
T/N

15. 01-02-13

Tychy,
18. 01-02-13
ITS

Zdjęcie: Wjazd na wiadukt. Czy możesz cofać pojazdem na
wiadukcie?
T/N

Tychy,
ITS

Czy obowiązek używania świateł mijania dotyczy tylko okresu
letniego?
T/N

Tychy,
ITS

Czy możesz użyć sygnału świetlnego na obszarze zabudowanym
aby ostrzec kierowcę stwarzającego bezpośrednie zagrożenie dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego?
T/N

Tychy,
ITS

Klip: Przejazd kolejowy oznaczony znakiem B-20 Stop, czy w tym
przypadku możesz wjechać na przejazd kolejowy bez zatrzymania,
po upewnieniu się że nie nadjeżdza pojazd szynowy?
T/N

22. 01-02-13

Tychy,
ITS

Zdjęcie: Pojazd zepsuty na autostradzie, trójkąt na obrazku
ustawiony tuż za pojazdem. Czy sygnalizowanie awarii lub
wypadku na autostradzie polega na ustawieniu trójkąta
ostrzegawczego bezpośredio za pojazdem?
T/N

23. 01-02-13

Tychy,
ITS

Czy działanie niektórych leków może być podobne do działania
alkoholu?
T/N

19. 01-02-13

20. 01-02-13

21. 01-02-13
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Tychy,
24. 01-02-13
ITS

25. 01-02-13

26. 01-02-13

27. 01-02-13

28. 01-02-13

Klip: Pojazd porusza się pasem ruchu oznaczonym znakiem
poziomym P-9, obok jezdni znak D-14. Czy zmieniając pas ruchu za
tym znakiem kierujący ma obowiązek włączyć kierunkowskaz?
T/N

Tychy,
ITS

Klip: Na jezdni strzałka P-9 oraz napis BUS. Czy ten znak poziomy
dopuszcza kontynuowanie jazdy tym pasem ruchu taksówce?
T/N

Tychy,
ITS

Klip: Pojazd zbliża się do sygnalizacji S-2. Nadawany jest sygnał
czerwony wraz z zieloną strzałką w prawo. Czy w tej sytuacji
zamierzając skręcić w prawo musisz zatrzymać się przed
sygnalizatorem?
T/N

Tychy,
ITS

Klip: Kierujący pojazdem zbliża się do skrzyżowania
trójwlotowego, ozanczonego znakiem A-7 wraz z tabliczką T-6c.
Czy jadąc na wprost, masz pierwszeństwo przed pojazdem
nadjeżdzającym z przeciwka (od strony znaku D-1)
T/N

Tychy,
ITS

Klip: Kierujący zjeżdza ze skrzyżowania łącznikiem który omija
główną oś skrzyżowania na którym aktualnie nadawany jest sygnał
zielony. Łącznik nie posiada sygnalizacji, znajduje się na nim
przejście dla pieszych, na które wchodzi pieszy. Czy w tej sytuacji
zielony sygnał oznacza pierwszeństwo przed pieszym?
T/N

Tychy,
29. 01-02-13
ITS

Klip: Kierujący pojazdu porusza się kończącym pasem ruchu,
oznaczonym znakiem P-9. Czy możesz rozpocząć sygnalizowanie
zmiany pasa ruchu w trakcie wykonywania tego manewru?
T/N

Tychy,
ITS

Klip: Kierujący zbliża się do skrzyżowania, na prawej połowie
jezdni dwa pasy ruchu. Kierujący zajmuje pas prawy oznaczony
strzałkami z grupy P-8 do skrętu w prawo i jazdy na wprost. Pas
równoległy posiada strzałki z grupy P-8 do jazdy w lewo. Czy w
pokazanej sytuacji możesz skręcić w lewo z tego pasa ruchu?
T/N

Tychy,
ITS

Klip: Kierujący dojeżdza do wolno poruszającego się ciągnika
rolniczego. Na jezdni linia podwójna ciągła, P-4. Czy w tej sytuacji
możesz rozpocząć manewr wyprzedzania?
T/N

Tychy,
ITS

Klip: Kierujący pojazdem przejeżdza obok poruszających się przy
krawędzi jezdni pieszych. Czy w tej sytuacji przejeżdzając obok
pieszych, masz obowiązek zachować bezpieczny odstęp?
T/N

33. 01-02-13

Tychy,
ITS

Klip: Na jezdni linia jednostronnie przekraczalna przechodząca w
linię przerywaną. Przy prawej krawędzi porusza się rowerzysta. Czy
w tej sytuacji możesz wyprzedzić rowerzyste?
T/N

34. 01-02-13

Tychy,
ITS

Zdjęcie: Zagłówek w samochodzie. Jaką funkcję pełni zagłówek w
samochodzie?

30. 01-02-13

31. 01-02-13

32. 01-02-13
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A) Chroni głowę
B) chroni szyję (odcinek szyjny kręgosłupa)
C) poprawia komfort jazdy

Tychy,
ITS

Jaki odstęp powinieneś zachować od poprzedzającego pojazdu
podczas kierowania zespołem pojazdów o długości przekraczającej
7m?
A) uzależniony wyłącznie od prędkości z jaką jedziesz
B) umożliwiający wyprzedzającym cię pojazdom wjechanie w
pozostawioną lukę
C) dowolny

Tychy,
ITS

W jaki sposób powinny być ustawione lusterka zewnętrzne w
samochodzie osobowym?
A) tak aby w lusterku była widoczna tylko boczna szyba przednich
drzwi
B) tak aby w lusterku nie był widoczny bok pojazdu co umożliwi
wyeliminowanie wszelkich tzw. martwych punktów
C) tak aby były w nich widoczne fragmenty boków pojazdu oraz
droga za pojazdem

Tychy,
ITS

Trzy zdjęcia z ułożonymi na kierownicy rękami. Który jest
prawidłowy podczas jazdy na wprost?
A) 5 za 20
B) 1 za 5
C) 3 za 15

Tychy,
ITS

Na których siedzeniach w samochodzie osobowym mamy
obowiązek używania pasów bezpieczeństwa?
A) Tylko na siedzeiu kierowcy
B) Tylko na przednich
C) Na wszystkich

Tychy,
ITS

Przy którym z podanych stężeń alkoholu we krwii zabrania się
kierowanie pojazdem?
A) 0,2 promila
B) 0,05 promila
C) 0,1 promila

Tychy,
ITS

PIERWSZA POMOC. Kiedy należy zaprzestać czynności
reanimacyjnych osoby poszkodowanej w wypadku?
A) w przypadku złamania żebra
B) po przywróceniu czynności życiowych (tętno, puls)
C) po wykonaniu telefony do fachowej służby medycznej

Tychy,
ITS

Zdjęcie: znak początek obszaru zabudowanego. Z jaką maksymalną
prędkością możesz jechać tą droga w godzinach popołudniowych po
minięciu znaku obszar zabudowany?
A) 70 km/h
B) 60 km/h
C) 50 km/h

Tychy,
42. 01-02-13
ITS

Kiedy podczas jazdy od zmierzchu do świtu możesz używać świateł
drogowych?
A) zawsze, jeśli nie oślepiszy innych kierujących

35. 01-02-13

36. 01-02-13

37. 01-02-13

38. 01-02-13

39. 01-02-13

40. 01-02-13

41. 01-02-13
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B) na nieoświetlonych drogach, jeśli nie oślepisz innych kireujących
C) w gęstej mgle ograniczającej widoczność poniżej 50m

43. 01-02-13

Tychy,
ITS

Tychy,
44. 01-02-13
ITS

Który z wymienionych obowiązków ciąży na uczestniku wypadku
drogowego, w którym nikt nie odniósł obrażeń?
A) wezwanie Policji
B) podanie swoich danych i danych dotyczących ubezpieczenia OC
pojazdu na żądanie innego uczestnika wypadku
C) napisanie innemu uczestnikowi oświadczenia o spowodowaniu
tego zdarzenia
Jaki może być skutek nie zadziałania świateł STOP w pojeździe?
A) wydłużenie drogi hamowania
B) wypadek lub kolizja drogowa
C) zmniejszenie skuteczności działania pedału hamulca
PIERWSZA POMOC: Co powinieneś zrobić jeżeli ofiara wypadku
po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu?
A) podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe
B) namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać
pomoc medyczną
C) pozwolić jej odejść, zalecając wizytę u lekarza

45. 01-02-13

Tychy,
ITS

46. 02-02-13

Czy w sytucji w ktorej musiałbys mocno hamować żeby się
Wrocław
zatrzymać mozesz przejechać przez skrzyżowanie? (zdjecie
, ITS
skrzyżowania ze swiatłami żółtymi) T/N

47. 02-02-13

Wrocław Czy opuszczając samochód wystarczy zrobić to co na zdjeciu?
, ITS
(zaciagniety hamulec ręczny) T/N

48. 02-02-13

Wrocław
Czy znak A-32 ostrzega przed mokrą nawierzchnie? T/N
, ITS

49. 02-02-13

Wrocław Czy na najbliższym skrzyżowaniu można zawrócić? (obraz drogi ze
, ITS
znakiem zakazu skrętu w lewo B21) T/N

Czy kierowca samochodu ktory miał awarię na drodze expresowej
Wrocław
50. 02-02-13
powinien postawic trójkat odblaskowy w odleglości 30-50 za
, ITS
samochodem? T/N
PIERWSZA POMOC: Rysunek - złamanie otwarte nogi. Jak
zabezpieczyć?
Wrocław
51. 02-02-13
a) przyłożyć watę
, ITS
b) wyprostować nogę
c) usztywnić dwa stawy
W czasie jazdy nocą światła mijającego samochodu mogą
Wrocław a) oslepić
52. 02-02-13
, ITS
b) pomagają widziec drogę
c) sa bez znaczenia
53. 02-02-13

Wrocław Czy wolno przewozić dzieci na przednim siedzeniu bez fotelika? a)
, ITS
tak- na powyzszeniu b) nie c) tak na kolanach dorosłego

Zwiekszenie dwukrotnie szybkosci jazdy zwieksza droge
Wrocław hamowania
54. 02-02-13
, ITS
a)czterokrotnie
b) trzykrotnie
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c) dwukrotnie
Jesteś swiadkiem / uczestnikiem wypadku. Za co możesz zostać
ukarany?
Wrocław
55. 02-02-13
a)jeśli nie udzielisz pomocy
, ITS
b) udzielisz nie właściwej pomocy
c) niechcacy spowodujesz pogorszenie stanu poszkodowanego
Tychy,
56. 04-02-13
ITS

Klip: Pojazd zbliża się do mostu. Znak ostrzegawczy A-12a,
następnie B-31. Z przeciwka nadjeżdza pojazd.
Czy możesz wjechać na zwężony odcinek jezdni, jeśli utrudni to
ruch pojazdu jadącego z przeciwka? T/N

Tychy,
57. 04-02-13
ITS

Klip: Pojazd podjeżdza do przejścia dla pieszych i zatrzymuje się by
przepuścić pieszego.
Czy w tej sytuacji możesz ominąć pojazd który zatrzymał się aby
przepuścić pieszego? T/N

58. 04-02-13

Tychy,
ITS

Tychy,
59. 04-02-13
ITS

60. 04-02-13

Tychy,
ITS

Zdjęcie: Most oznaczony znakiem F-4.
Czy bezpośrednio za tym znakiem możesz zatrzymać pojazd? T/N
Zdjęcie: Skrzyżowanie oznaczone znakiem A-5, z lewej strony
zbliża się do skrzyżowania pojazd.
Czy skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo
przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? T/N
Klip: Policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu, zwrócony
bokiem do kierującego.
Czy w tej sytuacji możesz przejechać na wprost przez
skrzyżowanie? T/N

Tychy,
61. 04-02-13
ITS

Klip: Kierujący pojazdem porusza się swoim pasem. Z przeciwka
jadą pojazdy. (dochodzi do wymijania)
Czy w tej sytuacji wykonałeś manewr wyprzedzania? T/N

Tychy,
62. 04-02-13
ITS

Klip: Kierujący porusza się po zmroku po łuku, po wyjściu z
zakrętu dostrzega nadjeżdzający z przeciwka pojazd.
Czy w tej sytuacji powinieneś zmienić światła drogowe na mijania?
T/N

63. 04-02-13

Tychy,
ITS

Klip: Do przystanku tramwajowego znajdującego się na środku
jezdni, wyposażonego w wyspę zbliża tramwaj. Wzdłuż prawej
krawędzi jezdni biegnie pieszy.
Czy w tej sytuacji powinieneś ograniczyć zaufanie do pieszego,
zakładając możliwość jego wtatgnięcia na jezdnię? T/N

64. 04-02-13

Tychy,
ITS

Czy jako kierujący możesz oddalić się od pojazdu którego silnik jest
w ruchu? T/N

Tychy,
65. 04-02-13
ITS

Czy uczestnicząc w wypadku na autostradzie masz obowiązek
sygnalizować unieruchomienie pojazdy przez włączenie świateł
awaryjnych? T/N

66. 04-02-13

Tychy,
ITS

Czy zamierzając kierować pojazdem po zarzyciu leków powinieneś
upewnić się że nie mają one negatywnego wpływu na twój stan
psychofizyczny? T/N

67. 04-02-13

Tychy,
ITS

Klip: Kierujący pojazdem porusza się pasem oznaczonym znakiem
P-9.
Baza pytań zebrana przez ePrawoJazdy.net

Czy w tej sytuacji zmieniając pas ruchu masz obowiązek włączyć
kierunkowskaz? T/N
68. 04-02-13

Tychy,
ITS

Tychy,
69. 04-02-13
ITS

70. 04-02-13

71. 04-02-13

72. 04-02-13

73. 04-02-13

74. 04-02-13

75. 04-02-13

76. 04-02-13

Zdjęcie. Na jezdni linia P-19 odzielająca pas postojowy od reszty
jezdni.
Czy ten znak poziomy oznacza obszar wyłączony z ruchu? T/N
Klip: Pojlicjant kierujący ruchem zwrócony do kierującego
przodem, na sygnalizatorze sygnał zielony.
Czy w tej sytuacji możesz wjechać na skrzyżowanie? T/N

Tychy,
ITS

Klip: Pojazd zbliża się do torowiska tramwajowego. Znak A-21
wraz z tabliczką T-7. Brak znaków dotyczących pierwszeństwa,
sygnalizacjia dwu barwna (sygnały czerwony oraz żółty), miga
sygnał żółty.
Czy przejeżdzając przez tory w tym miejscu masz obowiązek
ustąpić pierwszeństwa tramwajowi? T/N

Tychy,
ITS

Jaka pozycja za kierownicą umożliwi zmniejszenie efektu tzw.
martwego pola w lusterkach, występującego w czasie obserwacji
drogi?
A) Statyczna - sztywne siedzenie w fotelu bez ruchów tułowia i
głowy
B) Dynamiczna - w zależności od sytuacji odchylanie głowy i
tułowia
C) Dowolna - przede wszystkim dająca wygodę kierowania

Tychy,
ITS

W jaki sposób ustawisz fotel kierowcy przed jazdą?
A) Tak, aby umożliwiał swobodny dostęp do urządzeń pojazdu
słyżących do kierowania i sterowania nim
B) Tak, aby plecy nie przylegały do oparcia
C) Tak, aby ręce trzymające kierownicę były całkowicie
wyprostowane w łokciach

Tychy,
ITS

Czy dorosły pasażer przewożony na tylnym siedzeniu samochodu
osobowego ma obowiązek używania pasów bezpieczeństwa?
A) Tak
B) Tak, ale jedynie gdy porusza się poza obszarem zabudowanym
C) Nie

Tychy,
ITS

W jakim przypadku musisz przeprowadzić dodatkowe badanie
techniczne samochodu osobowego?
A) Po zmianie właściciela pojazdu
B) Po skierowaniu przez organ kontroli ruchu drogowego
C) Po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia OC

Tychy,
ITS

Zdjęcie: Znak D-40 "strefa zamieszkania"
Jakiej prędkości nie możesz przekraczać za tym znakiem?
A) 20km/h
B) 30km/h
C) 50km/h

Tychy,
ITS

Który z wymienionych elementów należy do obowiązkowego
wyposażenia każdego samochodu osobowego?
A) ostrzegawczy trójkąt odblaskowy
B) zestaw zapasowych żarówek
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C) zestaw głośnomówiący do telefonu

77. 04-02-13

78. 04-02-13

Tychy,
ITS

Jaki może być skutek nieprawidłowo ustawionych reflektorów
świateł mijania?
A) zwiększone zużycie paliwa
B) pogorszenie widoczności drogi w nocy
C) zwiększone zużycie żarówek

Tychy,
ITS

PIERWSZA POMOC: Jak należy prawidłowo rozpocząć
resuscytacje nieprzytomnego i nieoddychającego dziecka
(przedszkolaka)?
A) 5 wdechów wstępnych, następnie 30 uciśnięć i 2 wdechy
B) 15 uciśnieć, następnie 2 wdechy
C) 30 uciśnięć, następnie 2 wdechy

Poluzowanie się koła kierownicy może by spowodowane?
Poznań, A) starciem drążków kierowniczych
79. 04-02-13
ITS
B) złym wyważeniem kół
C) blokującymi się hamulcami
Czy na drogach poza obszarem zabudowanym zawsze sygnalizujesz
Poznań,
80. 04-02-13
postój uszkodzonego pojazdu?
ITS
T/N
Zdjęcie: Znak z nazwa miejscowosci "Majdan wielki" a 20m za nim
Poznań, znak obszar zabudowany. Czy najbliższy znak zobowiazuje do
81. 04-02-13
ITS
ograniczenia prędkości do 50 km/h?
T/N
Zdjęcie: Znak 'strefa ruchu'.
Poznań, Czy kierujacy samochodem osobowym zawsze ustepuje
82. 04-02-13
ITS
pierwszenstwa pieszym?
T/N
Klip: Samochód poruszający się lewym pasem zupelnie pustej drogi
Wrocław (expresowej - dwa pasy w jednym kierunku)
83. 04-02-13
, ITS
Czy kierujacy tym pojazdem porusza się prawidłowo?
T/N
Klip: Samochod zatrzymał na srodku jezdni z włączonym lewym
kierunkowskazem, po prawej pusta zatoczka na przysanek
Wrocław autobusowy. Kierunkowskaz samochodu stojacego jest bardzo slabo
84. 04-02-13
, ITS
widoczny!
Czy kierujacy może wyprzedzić ten pojazd z prawej strony?
T/N
Znak B-18 (\"zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie ponad ..
Wrocław t\"): 3 tony. Czy samochód o masie rzeczywistej 3 tony może
85. 04-02-13
, ITS
kontynuować jazdę tą drogą?
T/N
Czy podczas wyprzedzania rowerzysty powinieneś zachować odstęp
Wrocław
86. 04-02-13
minimum 0,5 m?
, ITS
T/N
87. 04-02-13

Wrocław Pojazd poruszający się drogą w ciągu dnia, dobre warunki
, ITS
widoczności (jest "jasno"). Czy możesz używać świateł drogowych?
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T/N
Czy obowiązek używania świateł mijania obowiązuje tylko w
Wrocław
88. 04-02-13
okresie letnim?
, ITS
T/N
89. 04-02-13

Znak A-5 (\"skrzyżowanie dróg\") czy na najbliższym skrzyżowaniu
Wrocław
masz pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z prawej?
, ITS
T/N

Most, znak (F-4) z nazwą rzeki. Czy zakaz zawracania obowiązuje
Wrocław
90. 04-02-13
bezpośrednio za znakiem?
, ITS
T/N
Skrzyżowanie. Znaki poziome na obydwu pasach wskazują skręt w
Wrocław lewo. Czy można w tego pasa (stoimy na prawym) pojechać prosto
91. 04-02-13
, ITS
przez skrzyżowanie?
T/N
Policjant machający lizakiem i wskazujący prawą stronę jezdni. Czy
Wrocław taka postawa policjanta oznacza, że na najbliższym skrzyżowaniu
92. 04-02-13
, ITS
musisz skręcić w prawo?
T/N
93. 04-02-13

Kilka osób stojących na jezdni w kamizelkach odblaskowych. Czy
Wrocław
należy zmniejszyć prędkość?
, ITS
T/N

Znak D-40 (\"strefa zamieszkania\"), z prawej strony na jezdnię
Wrocław wyjeżdża kobieta na wózku inwalidzkim. Czy w tym przypadku
94. 04-02-13
, ITS
należy używać sygnału dźwiękowego?
T/N
Obrazek z święcącym się światłem pomarańczowym na sygnalizacji
Wrocław ogólnej. Czy migające światło pomarańczowe oznacza zmianę w
95. 04-02-13
, ITS
pierwszeństwie przejazdu?
T/N
96. 04-02-13

po każdym zażytym leku przepisanym przez lekarza można
Wrocław
kierować samochodem?
, ITS
T/N

. Przejazd kolejowy za nim znak B-36 (\"zakaz zatrzymywania się\")
Wrocław i pod nim znak T-25b (strzałka góra i dół). Czy można zatrzymać się
97. 04-02-13
, ITS
na chodniku bezpośrednio przed przejazdem kolejowym?
T/N
Samochód wyprzedzający ciągnik na drodze normalnej. Czy możesz
Wrocław rozpocząć wyprzedzanie bez upewniania się o możliwości
98. 04-02-13
, ITS
wyprzedzenia pojazdu?
T/N
PIERWSZA POMOC: Wyczuwasz tętno, jednak osoba nie oddycha.
Co robisz?
Wrocław A) rozpoczynasz masaż serca
99. 04-02-13
, ITS
B) czekasz na przyjazd pogotowia
C) udrożniasz górne drogi oddechowe a w miarę potrzeby
rozpoczynasz resuscytację
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Czy można przewozić dzieci na przednim siedzeniu w foteliku
skierowanym do tyłu?
Wrocław
100.04-02-13
A) Tak, w każdym przypadku
, ITS
B) Tak, jeżeli nie ma poduszki powietrznej
C) Nie można przewozić dzieci na przednim siedzeniu
Kiedy należy zmienić światła drogowe na mijania?
Wrocław A) Gdy zbliża się pojazd z przeciwka
101.04-02-13
, ITS
B) Kiedy wjeżdżasz w teren zabudowany
C) ...
Od czego najbardziej zależy długość drogi hamowania?
Wrocław A) od nawierzchni
102.04-02-13
, ITS
B) od reakcji kierowcy
C) od sprawności systemu ABS
Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy?
Wrocław A) gdy upłynął termin ważności dokumnetu
103.04-02-13
, ITS
B) ...
C) gdy poruszamy się pojazdem z niesprawnym światłem
Kiedy wciskasz sprzęgło podczas normalnego hamowania?
Wrocław A) przed hamulcem
104.04-02-13
, ITS
B) równocześnie z hamulcem
C) przy zbliżaniu się do prędkości minimalnej dla wybranego biegu
Na jaką maksymalną odległość od tylnej płaszczyzny obrysu może
wystawać ładunek?
Wrocław
105.04-02-13
A) 0,5m
, ITS
B) 1m
C) 2m
PIERWSZA POMOC: Czy każdy ma obowiązek udzielenia
pomocy?
Wrocław
106.04-02-13
A) Nie, gdyż można wyrządzić krzywde osobie
, ITS
B) Tak, bo samemu można wykonać część działań
C) Nie, tylko lekarz
107.04-02-13

Czy parkując samochód na chodniku musisz zawsze zostawić
Wrocław
pieszym 2,5 m miejsca na chodniku?
, ITS
T/N

Kiedy na autostradzie powinieneś rozpocząć hamowanie?
Tarnobrz a)na pasie zjazdowym
108.06-03-13
eg, ITS b)w dowolnym momencie
c)nie pamietam
109.
Nowy
21-02-13 Sącz,
ITS

Klip: rowerzysta wjeżdża na przejazd dla rowerów, obok pasów.
Czy w tej sytuacji należy ustąpić pierwszeństwa rowerzyście?
T/N

110.

Obrazek: Sygnalizacja S-2 nadająca sygnał czerwony + zieloną
strzałkę w prawo. Treść: Czy możesz pojechać w prawo po
uprzednim przepuszczeniu pieszych?
T/N

111.21-02-13 Nowy

Klip: Droga dwukierunkowa, czy możesz wyprzedzić samochód,

Nowy
21-02-13 Sącz,
ITS

Baza pytań zebrana przez ePrawoJazdy.net

Sącz,
ITS
112.
Nowy
21-02-13 Sącz,
ITS
113.
Nowy
21-02-13 Sącz,
ITS

który właśnie wyprzedza inny pojazd?
T/N
Obrazek zagłówka. Treść: jak prawidłowo powinien byc ustawiony
zagłówek?
A) czubek zagłówka powinien być na równi z czubkiem głowy
B) czubek zagłowka powinien być na wysokości szyi
C) czubek głowy powinien się znajdować na wysokości środka
zagłówka
Co należy robić aby zmniejszyć efekt ""martwego punktu" w
lusterkach?
a) siedzieć sztywno
b) dynamicznie odchylać głowę i tułów
c) nie pamiętam

PIERWSZA POMOC: Jak pomożesz zmarźniętej osobie napotkanej
Skiernie przy drodze?
24-02-13 wice,
A) podasz coś ciepłego do picia
ITS
b)podasz alkohol
C) ogrzejesz w samochodzie

114.

115.
Bielsko
24-02-13 Biała,
ITS

Klip: Jedziemy ulicą, dojeżdżamy do skrzyżowania, na wprost jest
ulica ze znakiem B-1 (zakaz ruchu w obie strony). Pytanie: Czy
jadąc na wprost, możemy wjechać na tą ulicę za znakiem aby
zawrócić.
T/N

Jakiej długości nie powinien przekraczać zespół pojazdó składający
się z samochodu osobowego oraz przyczepy kempingowej?
Szczecin A) 17,75m
26-02-13
, ITS
B) 16,75m
C) 15m
T/N

116.

Czy można przewozić przedszkolaka na kolanach osoby dorosłej?
Szczecin A )Tak, tylko z tyłu pod warunkiem użycia pasów bezpieczenstwa
26-02-13
, ITS
B) Nie
C) Tak, pod warunkiem użycia pasów bezpieczenstwa

117.

Na filmie było widać przejazd kolejowy z zaporami, które się
Sieradz, podnosiły ale nie podniosły sie do konca i czy w tym momencie
26-02-13
ITS
mozna wjechać na przejazd, dodatkowo mrugało światło czerwone.
T/N

118.

Ile razy rośnie droga hamowania,gdy zwiększymy prędkość
dwukrotnie?
Sieradz,
26-02-13
a) dwa razy
ITS
b)trzy razy
c) cztery razy

119.

120.
Na zdjęciu znak stop i za jakieś 2 metry linia (ciągła P-12 - przyp.
Sieradz,
26-02-13
red.). Czy nalezy zatrzymać się na wysokości znaku STOP?
ITS
T/N
121.
Nowy
01-03-13
Sącz,

Zdjęcie: Sygnalizacja świetlna S-3 (sygnalizacja ze strzałkami
kierunkowymi). Czy na tym skrzyżowaniu przejedziesz
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ITS

bezkolizyjnie?
T/N

122.

Jaka maksynalną długośc może mieć samochód z przyczepą?
A)15m
B)16m
C)18,75m

123.

Obrazek: znak drogowy D-40 (strefa zamieszkania) treść: z jaką
max. prędkością możesz poruszać się za tym znakiem?
A)20km/h
B)40km/h
C)60km/h

Nowy
01-03-13 Sącz,
ITS
Nowy
01-03-13 Sącz,
ITS

124.
Nowy
01-03-13 Sącz,
ITS

Obrazek: droga jednokierunkowa o dwóch pasach ruchu. treść: czy
na tej drodze można cofać?
T/N

125.

Klip: droga dwukierunkowa, linia przerywana, z lewej droga
podporządkowana; rowerzysta jedzie z lewej strony jezdni, klip
zatrzymuje się kiedy kierowca jest na wysokości skrętu w lewo.
Treść: czy w tej sytuacji możesz wyprzedzić rowerzystę?
T/N

Nowy
01-03-13 Sącz,
ITS
126.
Nowy
01-03-13 Sącz,
ITS

Autobus stoi w zatoczce. Treść: czy w tej sytuacji powinieneś
zachować szczególną ostrożność?
T/N

127.

Klip: droga dwukierunkowa, samochód zbliża się do skrzyżowania,
wcześniej niż skrzyżowanie jest zjazd(prawdopodobnie na drogę
podporządkowaną, lub posesję), z którego będzie wyjeżdżał
samochód, a następnie znak D-2, pod nim A7. Treść: czy masz
obowiązek ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu samochodowi?
T/N

Nowy
01-03-13 Sącz,
ITS

Czy kierowca poruszający się po autostradzie któremu zrobiło się
duszno, ręce zaczęły drętwieć i miał kłucie w brzuchu powinien:
Poznań,
02-03-13
a) pojechać do szpitala
ITS
b) zjechać na pobocze, wezwać pogotowie i rozpiąć pasy
c) otworzyć okno i udać się do szpitala

128.

Z ktorego z elementow wyposazenia mozesz kozystac na
autostradzie?
Tarnobrz
129.06-03-13
a)swiatla awaryjne
eg, ITS
b)hamulec awaryjny
c)nie pamietam
130.06-03-13

Pojazdy wymijajace sie w mgle. Czy w tej sytuacji mozesz uzywac
Tarnobrz
swiatel do jazdy dziennej?
eg, ITS
T/N

131.
Sieradz, Czy rowerzysta może wyprzedzić wolno poruszający się samochód
09-02-13
ITS
z jego prawej strony? T/N
132.
Gdańsk, Na drodze napotykasz wypadek z ofiarami - czy mogżesz odjechać
12-02-13
ITS
z tego miejsca samochodem? T/N
133.19-02-13 Szczecin Czy w czasie do godziny po znieczuleniu miejscwycm można
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, ITS

prowadzić auto?
T/N

Co należy zrobić w przypadku mocno krwawiącej rany z
przedramienia?
Szczecin
19-02-13
a) założyć uciskna lini serca,
, ITS
b) założyć ucisk nad raną,
c) opatrzyć rane przykładając jałową gazę i delikatnie zacisnąć.

134.

Co jest podstawowym wyposażeniem samochodu?
Szczecin a)koło zapasowe,
19-02-13
, ITS
b) apteczka
c) gaśnica

135.

Zdjęcie - znak poziomy przejście dla pieszych, za przejściem znak
stop i linia zatrzymania. Pytanie: Czy w wyznaczonym miejscu
należy się zatrzymać?
Szczecin
19-02-13
T/N
, ITS
Komentarz nadsyłającego:Odpowiedziałam tak gdyż myślałam że
pytanie odnosi się do lini zatrzymania, należało odpowiedzieć nie
bo pytanie dotyczyło przejścia dla pieszych.

136.

137.
Zdjęcie: Znak ostrzegawczy ze śnieżynką (A-32). Pytanie: Czy tem
Szczecin
19-02-13
znak ostrzega o możliwości wystąpienia gołoledzi na drodze?
, ITS
T/N
138.
Lublin,
13-03-13
ITS
139.15-03-13

Czy można prowadzić pojazd po znieczuleniu w związku z
usunięciem zęba gdy od zabiegu upłynęła 1h?
T/N

Wrocław Znak poziomy (jaki?- przyp. red.) czy ten pas to pas do postoju
, ITS
T/N

Czy 10-latka można wozić na podkładce
Wrocław a) nie
140.15-03-13
, ITS
b) tak, ale bez zapiętych pasów
c) tak, ale jak ma zapiete pasy
Sygnalizator kierunkowy - zielona strzałka do zawracania. Czy z
Wrocław
141.15-03-13
tego pasa można zawrócić?
, ITS
T/N
Maksymalna rrędkość samochodu osobowego w obszarze
zabudowanym to:
Wrocław
142.15-03-13
a) 50km/h od 5:00-23:00
, ITS
b) 50km/h od 23:00-5:00
c) 50km/h przez całą dobę
143.15-03-13

Wrocław Klip - osoby remontują ulicę. Pytanie: Czy musisz zwolnić?
, ITS
T/N

Jakie czynności należy wykonać przygotowując się do jazdy po
Wrocław kolei. (w każdym z wariantów. wymienione te same czynności w
144.15-03-13
, ITS
innej kolejności, prawidłowa: ustawić fotel, ustawić zagłówek,
ustawić lusterka, zapiąć pasy)
145.15-03-13

Wrocław Klip ze znakiem uwaga dzieci. Czy ten znak ostrzega przed
, ITS
zbliżającym się przejściu dla pieszych?
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T/N
Na co należy zwrócić największą uwagę przy wymijaniu drugiego
pojazdu
Wrocław
146.15-03-13
a) na zachowanie bezpiecznej odległości
, ITS
b) na samochody z tyłu
c).....
Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy cofaniu?
Wrocław a) na pojazdy dookoła
147.15-03-13
, ITS
b) na prawidłowe ustawienie rąk na kierownicy
c)....
148.15-03-13

Wrocław Tunel. Czy w tym miejscu jest dozwolone cofanie?
, ITS
T/N

149.15-03-13

Znak droga jednokierunkowa. Czy ten znak oznacza, że
Wrocław
nanajbliższym skrzyżowaniu musisz jechać prosto?
, ITS
T/N

Czy musisz sie upewnić, że leki, które przyjmujesz nie są
Wrocław psychoaktywne, zanim zaczniesz prowadzić samochód po ich
150.15-03-13
, ITS
przyjęciu?
T/N

151.19-03-13

Konin,
ITS

Konin,
152.27-03-13
ITS
153.27-03-13

Konin,
ITS

Wciskając pedał hamulca odskakuje on do dołu, (przy wyłączonym
silniku) - o czym to świadczy?
a) działaniu wspomagania układu hamowania
b) zbyt dużej ilości płynu w układzie
c) działaniu ABS
Zdjęcie. Na zdjęciu znak "strefa ruchu" Pytanie: Czy za tym
znakiem pieszy ma zawsze pierwszeństwo przed samochodem.
T/N
Czy holowany samochód może mieć włączone światła awaryjne?
T/N

Co oznacza szybko mrugający kierunkowskaz?
Katowic a)zwarcie instalacji,
154.02-04-13
e, ITS
b)slaby akumulator,
c) słabą żarówkę,
Katowic
e
155.02-04-13
(Rybnik)
, ITS

Obrazek przejazdu kolejowego, przed nim znak STOP. Czy w tej
sytuacji można przejechać przez przejazd kolejowy mimo
wczesniejszego upewnienia się, że nic nie nadjeżdża?
Odp. T/N

Katowic
Obrazek przejście dla pieszych, a za nim powierzchnia wyłączona z
e
156.02-04-13
ruchu. Czy można zaparkować za przejściem dla pieszych?
(Rybnik)
Odp. T/N
, ITS
Katowic
Obrazek przejście dla pieszych, a za nim powierzchnia wyłączona z
e
157.02-04-13
ruchu. Czy można zaparkować za przejściem dla pieszych?
(Rybnik)
Odp. T/N
, ITS
158.02-04-13 Poznań, Zdjęcie: Autostrady z bocznym prawym zjazdem. Czy widoczny
Baza pytań zebrana przez ePrawoJazdy.net

ITS

znak (F-14c) symbolizuje odległość do zjazdu z autostrady.
T/N

Zdjęcie na którym znajduje się skrzyżowanie z sygnalizatorami s-3.
Wrocław Pytanie: Czy można zmieniać pas ruchu bezpośrednio przed
159.03-04-13
, ITS
skrzyżowaniem?
T/N
Znak B-18, zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej
Wrocław ponad 3t. Pytanie"" Czy samochód o masie 3t może wjechać za
160.03-04-13
, ITS
podany znak?
T/N
161.03-04-13

Wrocław Jakie są konsekwencje wycieku płynu hamulcowego?
, ITS
A) B) C)

Samochód wyposażony jest w ABS, w razie konieczności
hamowania awaryjnego należy:
Wrocław
162.04-04-13
A)mocno wciśnąć hamulec
, ITS
B)hamować pulsacyjnie
C) wciśnąć hamulec nie do końca
Kielce,
163.04-04-13
ITS

164.04-04-13

165.04-04-13

Prowadząc samochód z przyczepą, towar na przyczepie ułożysz:
A) tak by nie zasłaniać świateł
B) po jednej stronie przyczepy
C) tylko na końcu przyczepy

Kielce,
ITS

W przypadku awaryjnego hamowania w samochodzie z ABS
należy:
A) wcisnąć najpierw sprzęgło a następnie hamulec roboczy
B) jak najszybciej wcisnąć hamulec roboczy
C) wspomóc się hamulcem ręcznym

Kielce,
ITS

Po wypadku usztywniając odcinek szyjny ofiary, zakończysz swe
działania:
A) po upewnieniu się, że nie jest uszkodzony
B) po przyjeździe ratownika medycznego
C) wówczas, gdy ofiara zacznie ruszać stopami

Kielce,
166.05-04-13
ITS

Za co grozi odpowiedzialność karna
a) niepodjęcie jakiejkolwiek próby reanimacji
b) bezskuteczna reanimacja
c) nieprawidłowo przeprowadzona reanimacja

Kielce,
167.05-04-13
ITS

Do czego służą światła pozycyjne?
a) oświetlenie drogi
b) wskazanie pozycji pojazdu na drodze
c) nie pamiętam:)

168.05-04-13

Kielce,
ITS

Co należy zrobić gdy podczas jazdy, dziecko znajdujące się w
foteliku, zadławi się?:
a) jechać do szpitala
b) zatrzymać pojazd i udzielić mu pomocy
c) nie pamiętam

169.05-04-13

Kielce,
ITS

Jeśli dwukrotnie zwiększamy prędkość to o ile zwiększy się droga
hamowania?
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a) dwukrotnie
b) czterokrotnie
c) dziewięciokrotnie
Kielce,
170.05-04-13
ITS
171.05-04-13

172.05-04-13

173.05-04-13

174.05-04-13

Czy można skręcić w lewo widząc znak: NAKAZ JAZDY W
PRAWO (C1)?
T/N

Kielce,
ITS

Kiedy poczujemy się zmęczeni podczas długiej podróży, to powinno
się kontynuować podróż?
T/N

Kielce,
ITS

Do obowiązkowego wyposażenia samochodu należy:
a) komplet zapasowych żarówek
b) trójkąt odblaskowy
c) zestaw słuchawkowy do telefonu komórkowego

Kielce,
ITS

Kiedy obowiązuje cię zapięcie pasów bezpieczeństwa podczas
jazdy?
a) tylko na drodze twardej
b) tylko w terenie zabudowanym
c) zawsze

Kielce,
ITS

Przy krwotoku stosujemy:
a) watę
b) ligninę
c) gazę jałową

Kielce,
175.05-04-13
ITS

Widząc znak A-18b możemy spodziewać się na drodze dzikich
zwierząt?
T/N

Kielce,
176.05-04-13
ITS

Klip: Czy widząc pieszych idących po terenie nieoznakowanym (
bez żadnych znaków), mamy obowiązek ustąpić im
pierwszeństwa?)
T/N

Kielce,
177.05-04-13
ITS

Maksymalna długość pojazdu z przyczepą wynosi:
a) 18,75 m
b) 17,75
c) 15

178.05-04-13

Kielce,
ITS

Jakie jest prawidłowe ustawienie wewnętrznego lusterka
wstecznego?
a) widać całą tylną szybę i drogę za nią
b) widzimy dziecko siedzące w foteliku lub innego pasażera
c) można się przejrzeć

179.05-04-13

Kielce,
ITS

Czy stojąc jako pierwszy pojazd przed torami kolejowymi możemy
wyłączyć wszystkie światła w pojeździe?
T/N

180.05-04-13

Kielce,
ITS

Czy można wyprzedzić rowerzystę zachowując odstęp 0,5 m ?
T/N

181.05-04-13

Kielce,
ITS

Czy można zawracać na moście?
T/N

182.05-04-13 Kielce,

W tunelu o długości powyżej 500 m, poza obszarem zabudowanym,
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ITS

183.05-04-13

Kielce,
ITS

Kielce,
184.05-04-13
ITS

185.05-04-13

Kielce,
ITS

Kielce,
186.05-04-13
ITS

187.05-04-13

Kielce,
ITS

Kielce,
188.05-04-13
ITS

prawidłowy odstęp od poprzedzającego pojazdu powinien być nie
mniejszy niż:
a) 50 m
b) 30 m
c) 10 m
Czy zażywanie leków przez prowadzącego może wpływać na jego
koncentrację?
T/N
Co należy uczynić gdy zgubimy jedną z tablic rejestracyjnych?
a) złożyć wniosek o wydanie nowych
b) zastąpić innymi dowolnymi
c) nie pamiętam
Przy złamaniu otwartym należy:
a) przyłożyć watę
b) zabezpieczyć najbliższe stawy
c) naprostować kość
Czy zażywanie leków uspokajających może wpływać na kłopoty z
utrzymaniem właściwego toru jazdy przez kierującego?
T/N
Czy można umieścić dziecko w foteliku ochronnym z przodu tyłem
do kierunku jazdy?
a) tak, pod warunkiem dezaktywacji poduszki powietrznej
b) nie, bo należy zawsze dziecko ustawiać przodem do kierunku
jazdy
c) tak ale tylko na tylnym siedzeniu
Dźwięk kaksonu musi być:
a) zmienny
b) piskliwy
c) ciągły nieprzerażający
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