
Temat: Test z ruchu drogowego – 1 godzina.

Uczniowie klasy 5 i 6, podaję wam test z ruchu drogowego. Po 
wykonaniu , wyślijcie rozwiązania na  maila: mosszkola@gmail.com

Przy tamowaniu krwotoków stosuje sie:
•  Opatrunek uciskowy na ranę

•  Ucisk poniżej miejsca krwawienia

•  Uniesienie do góry zranionej kończyny

Podczas którego manewru należy zachować szczególną 
ostrożność:

•  Wymijania

•  Omijania

•  Wyprzedzania

W czasie gęstej mgły kierujący motorowerem:
•  Nie może wyprzedzić innego pojazdu

•  Jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność

•  Podczas omijania jest zobowiązany używać sygnałów dzwiękowych

Widząc policjanta, który daje ci sygnał do zatrzymania 
powinieneś:

•  Nie zatrzymujesz sie, jeżeli nie masz przy sobie karty motorowerowej

•  Nie zatrzymywać sie, jeżeli nie popełniłeś żadnego wykroczenia

•  Zawsze zatrzymać sie stosownie do jego poleceń

Zabrania sie zawracania:
•  Na rondzie

•  Przed przejściem dla pieszych

•  Na moście

Jeżeli na jezdni są namalowane znaki poziome barwy białej i zółtej
to:

•  Nie należy sie stosować do żadnych z namalowanych

•  Należy sie stosować do namalowanych barwą białą

•  Należy sie stosować do namalowanych barwą żółtą

W razie wypadku gdy w ciało wbije sie obce ciało należy:
•  Pozostawić je gdyż wyciągnięcie może wywołać krwotok

•  Wyciągnąć je szybkim ruchem

•  Powoli i ostrożnie je wyciągnąć
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Pojazd, który ma zamiar skręcić w lewo można wyprzedzać:
•  Z tej strony która jest wolna

•  Tylko z lewej strony

•  Tylko z prawej strony

Motorower to pojazd który ma określoną dopuszczalną:
•  Pojemność (50ccm) i prędkość (45km/h)

•  Tylko prędkość maksymalną - do 45 km/h

•  Tylko pojemność skokową - do 50ccm

Nie wymaga się karty motorowerowej od osoby która ukończyła:
•  18 lat

•  13 lat

•  16 lat
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