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1. Co to jest?
a) śmieciarka
b) pachołek
c) wycieraczka

9. Co jest w apteczce?
a) plastry z opatrunkiem
b) wózek widłowy
c) zderzak

2. Weekend to sobota + …
a) wtorek
b) środa
c) niedziela

10. Jak nazywa się ta kontrolka?
a) kontrolka zapięcia pasów
b) kontrolka niskiego poziomu paliwa
c) kontrolka świateł drogowych

3. Co to jest?
a) kask
b) pies
c) paleta

11. Do transportu samochodów,
które mają awarię, służy
a) śmieciarka
b) pług śnieżny
c) laweta

4. Auto do transportu benzyny,
oleju napędowego lub mleka to…
a) cysterna
b) naczepa
c) laweta

12. Co to jest?
a) skrzynia
b) drabina
c) wózek tarczowy

5. Jak nazywa się ten znak?
a) zakaz skrętu w prawo
b) zakaz skrętu w lewo
c) nakaz jazdy na wprost

13. Co możemy kupić na stacji benzynowej?
a) kanapkę, paliwo i płyn do spryskiwaczy
b) sprzęgło, kabinę i siodło
c) nosze, wyciągnik i pachołek

6. Jaki kolor mają światła awaryjne?
a) niebieski
b) zielony
c) czerwony

14. Co to jest?
a) sztuczne oddychanie
b) zakaz wjazdu
c) złamanie

7. Co to jest?
a) poduszka powietrzna
b) kamizelka odblaskowa
c) trójkąt ostrzegawczy

15. Stłuczka (kolizja) kilku aut to:
a) wiadukt
b) karambol
c) przepalona żarówka

8. Ambulans =
a) radiowóz
b) karetka
c) wóz strażacki

16. Transport bardzo dużych elementów (np.
konstrukcji) to
a) transport wielkogabarytowy
b) autotransporter
c) teren zabudowany

17. Co to jest?
a) trójkąt ostrzegawczy
b) klucz płaski
c) gaśnica

20. Brzydka pogoda to śnieg, wiatr lub
a) deszcz
b) słońce
c) wlew paliwa

18. Elementy koła to opona, śruby, wentyl i…
a) siodło
b) felga
c) wentyl

21. Co to jest?
a) alkomat
b) fotoradar
c) strażak

19. Co to jest?
a. kapeć
b. dachowanie
c. masaż serca

22. Chcemy skręcić. Manewr sygnalizujemy
a) kierunkowskazem
b) klaksonem
c) oponą
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Klucz odpowiedzi do testu
1b, 2c, 3c, 4a, 5a, 6c, 7b, 8b, 9a, 10c, 11c, 12b, 13a, 14c, 15b, 16a, 17c, 18c,
19b, 20c, 21a, 22a

