
WYPOSAŻENIE  ROWERU  -  

 

1. Światło odblaskowe w kołach roweru jest: 

a) zabronione, 

b) obowiązkowe, 

c) dodatkowe. 

2. Do obowiązkowego wyposażenia roweru należy: 

a) dzwonek, 

b) zestaw kluczy, 

c) pompka. 

 

3. Światło odblaskowe z tyłu roweru: 

a) może być dowolnego koloru, 

b) musi być czerwone, o dowolnym kształcie, 

c) musi być czerwone o kształcie innym niż trójkąt. 

 

4. Rower musi być wyposażony w: 

a) światło barwy czerwonej, może być migające, umieszczone z tyłu, 

b) komplet narzędzi, 

c) bagażnik. 

 

5. Dopuszczalna prędkość roweru w strefie zamieszkania: 

a) wynosi 20 km/h, 

b) nie ma ograniczenia, 

c) wynosi 25 km/h. 

 

6. Światło odblaskowe z tyłu roweru musi mieć kolor: 

a) czerwony i nie może być trójkątne, 

b) czerwony i jego kształt nie ma znaczenia, 

c) czerwone lub pomarańczowe, w kształcie innym niż trójkąt. 

 

7. Każdy rower musi być wyposażony w:  
a) światło odblaskowe barwy białej z przodu roweru, 

b) odblaskowe światło tylne czerwone, 

c) pasek odblaskowy na oponie lub kole. 

 

8. Czy rower musi mieć zamontowane światła wtedy, gdy nie jest to wymagane - np. w dzień? 

a) jedynie odblask tylny o barwie czerwonej musi być zamontowany na stałe, 

b) tak, zawsze, 

c) nie, jeśli nie były zamontowane fabrycznie. 

 

9. Rower powinien być wyposażony w: 

a) kierunkowskazy, 

b) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec, 

c) światła odblaskowe umieszczone na pedałach. 

 

10. Światła pozycyjne oraz światła odblaskowe roweru, oświetlone światłem drogowym innego 

pojazdu, powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości: 

a) nie jest to określone przepisami, 

b) najwyżej do 100 metrów, 

c) co najmniej 150 metrów. 

 

 



11. Rower może (ale nie musi) być wyposażony w: 

a) światło odblaskowe barwy białej z przodu roweru, 

b) co najmniej jedno światło tylne pozycyjne świecące ciągłym, lub migającym światłem, 

c) co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte, świecące ciągłym lub migającym światłem. 

 

12. Rower nie musi być wyposażony w: 

a) Światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu roweru inne niż trójkąt 

b) kierunkowskazy - nawet jeśli konstrukcja roweru uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką, 

c) dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. 

 
13. Światła pozycyjne oraz światła odblaskowe roweru powinny być zamontowane na wysokości: 

a) nie wyżej niż 900 mm i nie niżej niż 350 mm od powierzchni jezdni, 

b) nie jest to określone przepisami, 

c) nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni. 

 

14. Rower powinien być wyposażony w: 

a) co najmniej jeden hamulec, ale nie może to być hamulec przedni, 

b) co najmniej jedno pozycyjne światło tylne, świecące ciągłym lub migającym światłem, 

c) światła odblaskowe na pedałach roweru. 

 

15. Dodatkowo rower może być wyposażony w: 

a) światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym, lub migającym światłem, 

b) światło odblaskowe barwy białej z przodu roweru, 

c) światło odblaskowe w kolorze żółtym samochodowym, umieszczone z tyłu roweru. 

 

16. Długość roweru razem z przyczepą: 

a) nie może przekraczać 4 metrów, 

b) nie może przekraczać 5 metrów, 

c) rower nie może ciągnąć przyczepy. 

 

17. Rower musi być wyposażony w białe światło z przodu; nazwa tego światła to:  

a) pozycyjne 

b) mijania 

c) drogowe 

 

18. Białe światło z przodu roweru musi oświetlać drogę przed rowerem na odległość: 

a) 20 metrów 

b) 30 metrów 

c) podstawowym zadaniem tego światła nie jest oświetlanie drogi tylko określenie pozycji roweru na 

drodze dla innych uczestników ruchu drogowego 

 

19. Czerwone światło odblaskowe z tyłu roweru jest obowiązkowe. Nie może ono być w kształcie:  

a) koła 

b) trójkąta 

c) kwadratu 

 

20. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, rower musi być wyposażony w:  

a) lusterko po lewej stronie 

b) sygnał dźwiękowy, np. trąbkę 

c) nóżkę do postawienia roweru 

 

21. W skład obowiązkowego wyposażenia roweru wchodzi:  

a) komplet kluczy 

b) pompka 



c) dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy 

 

22. Które światło jest obowiązkowym wyposażeniem roweru ?  

a) białe światło odblaskowe z przodu roweru 

b) czerwone światło odblaskowe z tyłu roweru 

c) żółte światło odblaskowe w pedałach roweru 

 

23. Rower przeznaczony dla dwóch osób to:  

a) duet 

b) dublet 

c) tandem 

 

24. Światła odblaskowe z boku roweru (np. umieszczane w kołach) są wyposażeniem:  

a) dodatkowym 

b) niepotrzebnym 

c) obowiązkowym 

 

25. Czerwone światło pozycyjne z tyłu roweru:  

a) może być migające 

b) może być zastąpione światłem odblaskowym 

c) powinno być widoczne z odległości minimum 1 km 

 

26. Rower nie musi byś wyposażony w:  

a) dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy 

b) dwa niezależnie działające hamulce 

c) światło odblaskowe czerwone z tyłu roweru 

 

27. Światło odblaskowe z tyłu roweru:  

a) musi być koloru czerwonego i nie może być trójkątne 

b) musi być koloru czerwonego - kształt nie ma znaczenia 

c) może być czerwone lub pomarańczowe w kształcie innym niż trójkąt 

 

28. Rower musi być wyposażony w:  

a) dwa niezależnie działające hamulce 

b) przynajmniej jeden sprawny hamulec 

c) hamulec tzw. Ręczny 

 

29. Do obowiązkowego wyposażenia roweru należą m.in.:  

a) błotniki 

b) bidon 

c) dzwonek 

 

30. Rower to:   

a) pojazd samochodowy jednośladowy 

b) pojazd jednośladowy lub wielośladowy 

c) pojazd specjalny poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem 

 

31. Rower nie  musi byś wyposażony w: 

a) Dwa niezależnie działające hamulce 

b) Światło odblaskowe czerwone z tyłu roweru 

c) Dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy 

 

32. Dzieci do lat 7 możemy przewozić: 

a) Na bagażniku rowerowym 



b) Na rowerze w specjalnym foteliku 

c) Na ramie roweru 

 

33. Czerwone światło pozycyjne z tyłu roweru: 

a) Powinno być widoczne z odległości minimum 1 km 

     b) Może być migające 

     c) Może być zastąpione światłem odblaskowym 

 

34. Rower powinien być wyposażony w: 

a) tylko w tylne światło pozycyjne 

     b) tylko przednie światło pozycyjne 

       c) w przednie i tylne światło pozycyjne 

 

35. Długość roweru razem z przyczepą nie może przekraczać: 

a) 4 m. 

b) 4.5 m. 

c) 3.5 m. 

 

36. Obowiązek jazdy w kasku dla rowerzystów 

a) W Polsce rowerzyści mają obowiązek jazdy w kaskach na drogach o dużym natężeniu ruchu 

b) Tylko na drodze dla rowerów rowerzyści nie mają obowiązku jazdy w kaskach 

c) W Polsce rowerzyści nie mają obowiązku jazdy w kaskach 

 

37. Nie wymaga się karty rowerowej od osoby, która: 

a) Ukończyła 16 lat 

b) Ukończyła 13 lat porusza się w kolumnie rowerowej 

c) Ukończyła 18 lat 

 

38. Wysokość oświetlenia przedniego i tylnego na rowerze musi być nie niższa niż: 

a) 90 cm. 

b) 25 cm. 

c) 35 cm. 

 

39. Obowiązkowe wyposażenie roweru to: 

a) Pasek odblaskowy na oponie lub kole 

     b) Pompka rowerowa 

     c) Co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec 

 

40. Karta rowerowa obowiązuje osoby: 

a) Wszystkich kierujących rowerami 

     b) Rowerzystów poruszających się drogami o dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h 

     c) Powyżej 10 roku życia i poniżej 18 

 

41. Rower musi być wyposażony w 

a) światło barwy czerwonej, może być migające, umieszczone z tyłu 

b) bagażnik. 

c) komplet narzędzi 

 

42. Wysokość oświetlenia przedniego i tylnego na rowerze musi być nie wyższa niż:  

a) 150 cm. 

b) 120 cm. 

c) 130 cm. 

 

43. Światło odblaskowe z tyłu roweru: 

a) Może być czerwone lub pomarańczowe w kształcie innym niż trójkąt 



b) Musi być koloru czerwonego i nie może być trójkątne 

c) Musi być koloru czerwonego - kształt nie ma znaczenia 

 

44. Obowiązkowe wyposażenie roweru to: 

a) lusterko wsteczne umieszczone po prawej stronie pojazdu, 

b) dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku, 

c) bagażnik z tyłu pojazdu, przeznaczony do przewozu innej osoby 

 

45. Światło odblaskowe z tyłu roweru musi mieć kolor 

a) czerwony i nie może być trójkątne 

b) czerwone lub pomarańczowe, w kształcie innym niż trójkąt 

c) czerwony i jego kształt nie ma znaczenia 

 

46. Obowiązkowe wyposażenie roweru to między innymi: 

a) dwa lusterka wsteczne 

b) co najmniej jeden, skutecznie działający hamulec 

c) dwa niezależne, skutecznie działające hamulce 

 

47. Rower górski 

a) służy do jazdy po nierównym, pagórkowatym terenie  

b) Jest przeznaczony do szybkiej jazdy po asfalcie lub innej gładkiej powierzchni 

c) Służy przede wszystkim do jazdy po mieście. 

 

48. Prądnica jest częścią układu: 

a) hamulcowego 

b) jezdnego 

c) oświetleniowego 

 

49. Aby znaleźć dziurę w przebitej dętce należy ją: 

a) posmarować smarem 

b) zanurzyć w wodzie 

c) przetrzeć papierem ściernym 

 

50. Ilość powietrza w oponie najlepiej sprawdzić 

a) poprzez jej naciśnięcie 

b) najeżdżając kołem na wysoki krawężnik 

c) poprzez zwarcie szczęk hamulcowych na obręczy koła  

 

 

ODPOWIEDZI 

 

1.  C 

2.  A 

3.  C 

4.  A 

5.  A 

6.  A  

7.  B 

8.  C 

9.  B 

10.  C 

11.  A 

12.  B 

13.  C 

14.  B 

15. B 

16.  A 

17.  A 

18.  C 

19.  B 

20.  B 

21.  C 

22.  B 

23.  C 

24.  A 

25.  A 

26.  B 

27.  A 

28.  B 

29.  C 

30.  B 

31.  A 

32.  B 

33.  B 

34.  C 

35.  A 

36.  C 

37.  C 

38.  B 

39.  C 

40.  C 

41.  A 

42.  A 

43.  B 

44.  B 

45.  A 

46.  B 

47.  A 

48.  C 

49.  B 

50.  A 

 


