
Test – tunele – A 
 

1. Pojazd przewożący towary niebezpieczne w ilościach, które nie wymagają oznakowania 

pojazdu tablicami pomarańczowymi i który nie jest oznakowany znakiem  

 
 

a. Może wjechać do wszystkich tuneli 

b. Nie może przejechać tylko przez tunel kategorii E 

c. Musi zawsze stosować się do ograniczeń wynikających z kodów ograniczeń przejazdu 

przez tunele właściwych dla przewożonych w pojeździe towarów niebezpiecznych 

d.  

2. Jeśli pojazd nie może przejechać przez tunel C to nie może również przejechać przez tunele 

a. D i E 

b. A i B 

c. Przejazd przez tunele innych kategorii jest dozwolony 

 

3. Jeśli pojazd przewozi więcej niż 8 ton towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach 

ograniczonych i jest oznakowany znakiem: 

 
 

ale nie przewozi towarów wymagających oznakowania tablicami pomarańczowymi to : 

a. Może przejechać przez wszystkie tunele 

b. Nie może przejechać tylko przez tunel kategorii E 

c. Może przejechać tylko przez tunel kategorii A 

 

4. Pojazd przewozi towary niebezpieczne korzystając z wyłączenia 1.1.3.6. Przez jakie tunele 

może przejechać 

a. Tylko przez tunele A, B, C i D 

b. Tylko przez tunel E 

c. Przez wszystkie tunele 

 

5. Pojazd przewozi dwa różne towary niebezpieczne w sztukach przesyłki. Dokument 

przewozowy wskazuje że jeden towar ma kod ograniczeń przewozu przez tunele (D/E) a drugi 

kod ograniczeń (C). Przez jakie tunele może taki pojazd przejechać: 

a. A, B,C, D 

b. A, B 

c. A,B,C 
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6. Pojazd przewozi w cysternie towary niebezpieczne. Jeden z nich ma kod ograniczeń przewozu 

przez tunele (D/E) drugi towar ma kod ograniczeń (B/D). Przez jakie tunele pojazd może 

przejechać 

a. A, B, C 

b. Tylko przez tunel nieoznaczony 

c. A, B 

 

7. Przez tunele nie można przejeżdżać przewożąc: 

a. Towary wybuchowe 

b. Towary zaliczane do towarów dużego ryzyka  

c.  Towary posiadające w dokumencie przewozowym wpisany kod ograniczeń przejazdu 

przez tunele (B) z wyjątkiem przejazdu przez tunel nieoznaczony 

8. Znak  przed tunelem oznacza zakaz przejazdu przez ten tunel pojazdu 

przewożącego towary niebezpieczne w cysternie, dla których w dokumencie przewozowym 

został wpisany kod ograniczeń przejazdu przez tunele: 

a. D/E 

b. D 

c. C/E 

  
9. Poniższy znak, wyznaczający drogę alternatywną, oznacza dla kierowcy nakaz skrętu w prawo 

jeśli jedzie z towarami niebezpiecznymi przewożonymi w sztukach przesyłki w przypadku 

 
a. Jeśli dla tych towarów do dokumentu przewozowego wpisany jest kod ograniczenia 

przejazdu przez tunele (C/D) 

b. Jeśli kierowca przewozi towary zapakowane w ilościach wyłączonych (E) 

c. Jeśli kierowca przewozi towary niebezpieczne korzystając z wyłączenia 1.1.3.6 
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10. Poniższy znak, wyznaczający drogę alternatywną, oznacza nakaz jazdy w prawo dla kierowcy 
przewożącego towary niebezpieczne w sztukach przesyłki, dla których przypisano w kolumnie 
15 tab. A, dział 3.2, kod ograniczeń przejazdu przez tunele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. C/D 
b. B 
c. D/E 

 
11. Poniższy znak nakazu skrętu w prawo (droga alternatywna) ustawiony przed tunelem, nie 

obowiązuje  w przypadku kierowcy, który przewozi towary niebezpieczne w sztukach przesyłki 
dla których wpisano do dokumentu przewozowego kod ograniczeń przejazdu przez tunele  
 

 
a. C/E 

b. C 

c. C/D 

 

12. Przez który tunel można przejechać przewożąc luzem towary niebezpieczne posiadające kod 

ograniczeń przejazdu przez tunele (C/D) 

 

a.             b             c  
D E 
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13. Przez jaki tunel nie można przejechać przewożąc towary niebezpieczne pojazdem oznaczonym 

znakiem   

 

a. b c  

 

 

14. Przez który tunel można przejechać przewożąc towary niebezpieczne w sztukach przesyłki o 

kodach ograniczeń (D/E) (C/D) 

 

a.  b  c  

 

 
15. W którym przypadku przy przewozie towarów niebezpiecznych kierowca musi skręcić w prawo 

– pojechać drogą alternatywną, jeśli jedzie z towarami zapakowanymi w sztukach przesyłki a 
dokument przewozowy zawiera zapis 
 

 
a. UN 1160, DIMETYLOAMINA, ROZTWÓR WODNY, 3 (8), II, (D/E) 

b. UN 1541, CYJANOHYDRYNA ACETONU STABILIZOWANA, 6.1, I, (C/D) 

c. UN 1203, BENZYNA, 3, II, (D/E) 

D E 

D E 

D 


