
 

Ankieta konkursowa „Bezpieczna jazda”  

w ramach projektu „Na drodze wybierz Życie” 

Imię i Nazwisko…………………………………………………… 

Adres zamieszkania……………………………………………….. 

Telefon kontaktowy……………………………………………… 

Adres e-mail……………………………………………………… 

Oświadczenie 

Oświadczam , że spełniam wszystkie kryteria określone w regulaminie konkursu „Bezpieczna jazda” 

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

Data i podpis 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (art. 23 ust. 1; art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 
r, poz. 2135 z późn. zm.).  

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

                                                                                                                  Data i podpis 

Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych   (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2135 z późn. zm.) informujemy, że Starostwo Powiatowe w Policach  z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 
Police jest administratorem danych, które zostały zgromadzone w celu uczestnictwa w powyższym konkursie w 
okresie od 3 października 2016 r. do 14 października 2016 r.. Ich podanie jest dobrowolne  i pochodzą one od 
właścicieli danych, którzy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania 
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich 
usunięcia ze zbioru, chyba, że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełnienia, 
uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy. 



 

ZAZNACZ X PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ  

(tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa dla każdego z pytań) 

1. Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania kolumny pieszych?  
A. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 0,6 metra 
B. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 0,8 metra 
C. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1 metr 

2. Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania motocykla?  
A. Bezpieczny, ale nie większy niż 0,5 metra 
B. Bezpieczny, ale nie większy niż 1 metr 
C. Bezpieczny, ale nie mniejszy niż 1 metr 

3. Jaka pozycja za kierownicą umożliwia zmniejszenie efektu tzw. martwego pola w lusterkach 
występującego w czasie obserwacji drogi?  

A. Statyczna- sztywne siedzenie na fotelu bez ruchów tułowia i głowy 
B. Dynamiczna- w zależności od sytuacji odchylenie tułowia i głowy od fotela 
C. Dowolna, przede wszystkim dająca wygodę kierowania 

4. Kiedy masz obowiązek przełączyć światła drogowe na światła mijania?  
A. Gdy z naprzeciwka nadjeżdża inny pojazd 
B. Gdy zaczyna padać deszcz 
C. Gdy wjeżdżasz na obszar zabudowany 

5. Którą z czynności należy wykonać, gdy działający system ABS wypycha w czasie hamowania 
pedał hamulca?  

A. Utrzymać siłę nacisku na pedał hamulca 
B. Zmniejszyć siłę nacisku na pedał hamulca 
C. Zwolnić pedał hamulca 

6. W jaki sposób powinieneś hamować awaryjnie samochodem osobowym wyposażonym w układ 
przeciwblokujący (ABS)? 

A. Mocno wcisnąć pedał hamulca i nie zwalniać go w chwili zadziałania układu ABS 
B. Mocno wcisnąć pedał hamulca i zmniejszyć nacisk w chwili zadziałania układu ABS 
C. Hamować pulsacyjnie aż do zadziałania układu ABS 

7 Które z wymienionych zachowań wobec rannego w wypadku, może skutkować odpowiedzialnością 
karną?  

A. Zaniechanie udzielenia jakiejkolwiek pomocy 
B. Każde nieprofesjonalne działanie ratownicze 
C. Każde nieprofesjonalne i błędne działanie ratownicze 
 

8.Co należy zrobić, gdy u nieprzytomnego poszkodowanego w wypadku drogowym stwierdzisz brak 
oddechu?  

A. W obawie o ewentualny uraz kręgosłupa pozostawić rannego w pojeździe do przyjazdu 
ratownictwa medycznego 



B. Wydostać rannego z rozbitego pojazdu i przystąpić do resuscytacji 
C. Pozostawić rannego w pojeździe i przykryć go kocem termoizolacyjnym, czekając na 

przybycie ratownictwa medycznego 
9. Co widzi kierujący w dobrze ustawionym lusterku zewnętrznym samochodu osobowego?  

A. Tylko obszar przestrzeni obok pojazdu. 
B. Tylko obszar przestrzeni za pojazdem. 
C. Fragment boku pojazdu i odpowiedni do strony pojazdu obszar przestrzeni za nim. 

10. Jak, w przybliżeniu, wzrasta długość hamowania pojazdu przy dwukrotnie większej prędkości?  
A. Czterokrotnie 
B. Trzykrotnie 
C. Dwukrotnie 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, do celów informacyjno-promocyjnych 
związanych z projektem „Na drodze wybierz Życie, w przypadku wygranej w konkursie. 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Data i podpis 

 


