TEST ADR :
1. Całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania przepisów
ADR dotyczy:
A. Przewozu towarów dla potrzeb dla wojska
B. Przewozu w charakterze ratunkowym, mającym na celu ratowanie ludzkiego życia lub
ochronę środowiska
C. Przewozu dystrybucyjnego na małe odległości
2. Do klasy 4.2 według ADR zalicza się:
A. Materiały ciekłe zapalne
B. Materiały stałe zapalne
C. Materiały podatne na samozapalenie
3. Podczas przewozu próżnych, nieczyszczonych DPPL:
A. Należy w dokumencie przewozowym wpisać ,,próżny DPPL”, następnie numery
nalepek towaru, który był przewożony
B. Należy usunąć ze ścianek nalepki i oznakowania, które dotyczyły wcześniej
przewożonego towaru
C. Taki transport uważa się za wyłączony z przepisów ADR, to znaczy nie podlegający
ich zasadom
4. Przewóz luzem:
A. Nie wymaga oznakowania jednostki transportowej
B. Jest dopuszczony dla UN3257 MATERIAŁ CIEKŁY O PODWYŻSZONEJ
TEMPERATURZE I.N.O.
C. Dotyczy luźno ustawionych opakowań pojeździe
5. Jeżeli podczas transportu o charakterze dystrybucyjnym ilość przewożonego
materiału niebezpiecznego po kolejnym rozładunku, będzie mniejsza niż określona w
ograniczeniach podanych w przepisie 1.1.3.6:
A. Powinna nastąpić zamiana kierowców, tak aby pojazd prowadził kierowca bez
uprawnień ADR
B. Kierowca może usunąć tablice barwy pomarańczowej
C. Pozostałe przesyłki nie wymają już zamocowania
6. Przewóz towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki oznacza:
A. Przewóz w kontenerach cysternach
B. Przewóz w akumulatorów w pojemnikach z tworzywa sztucznego do przewozu luzem
C. Przewóz w bębnach stalowych
7. Przewóz towarów niebezpiecznych luzem oznacza:
A. Przewóz luzem w kontenerze
B. Przewóz nieumocowanych sztuk przesyłki
C. Przewóz luźno ułożonych sztuk przesyłki
8. Znak B 13a oznacza:

+
A. Zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne wszystkich klas, bez
względu na przewożone ilości
B. Zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne pakowanych
w ilościach ograniczonych, przy masie ładunku powyżej 1000kg
C. Zakaz ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne klasy 9 w ilościach, dla
których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami barwy pomarańczowej

9. Co powinien przekazać kierowca służbom ratowniczym?
A. Dane właściciela pojazdu, nazwę przewożonej substancji, ranni oraz charakter
wypadku
B. Wszelkie dostępne informacje zaczynając od miejsca wypadku
C. Dane właściciela pojazdu, nazwa przewożonej substancji nazwę ubezpieczyciela
10. W celu zapewnienia prawidłowego umocowania ładunku można stosować:
A. Złączone płaskim węzłem pasy mocujące
B. Przesuwane przegrody, regulowane podpory
C. Środki jakie otrzymuje kierowca do mocowania wraz z ładunkiem
11. W przypadku niewielkiego wycieku materiału niebezpiecznego kierowca powinien:
A. Wykonać czynności wskazane w instrukcji pisemnej
B. Kontynuować jazdę zachowując stałą prędkość
C. Jak najszybciej powrócić z ładunkiem do nadawcy
12. Maski ucieczkowe wchodzące w skład wyposażenia dla ochrony indywidualnej,
znajdującej się w pojeździe oznaczonym tablicami barwy pomarańczowej
A. Są wymagane przy każdym przewozie towarów niebezpiecznych
B. Są wymagane przy przewozie materiałów oznakowanych wyłącznie nalepką nr 3
C. Są wymagane przy przewozie towarów niebezpiecznych oznakowanych nalepkami
ostrzegawczymi nr 6.1 lub 2.3
13. Które z wymienionych dokumentów wymagane są podczas przewozu 5 bębnów
stalowych o pojemności 200 litrów każdy, zawierających olej napędowy UN 1202, III
grupy pakowania?
A. Dokument przewozowy zawierający zapis: wartość obliczona zgodnie z przepisami
1.1.3.6; nie przekracza ilości ograniczonych
B. Dokument przewozowy zawierający zapis: wartość obliczona zgodnie z przepisami
1.1.3.6 wynosi 1000 ; olej napędowy UN 1202, III grupy pakowania
C. Dokument przewozowy zawierający zapis np.: UN 1202 olej napędowy, 3, GP III (D/
E); 5 bębnów; ilość całkowita 1000 litrów // kategoria transportowa 3 - 1000
14. Z jakich dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe, kierowca może
uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące charakterystyk zagrożeń stwarzanych przez
towary niebezpieczne?
A. Z pisemnej instrukcji zgodnej z ADR
B. Z zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy ADR
C. Z załącznika B do umowy ADR
15. Sztuki przesyłki oraz próżne nieczyszczone opakowania, łącznie z dużymi
pojemnikami do przewozu luzem i dużymi opakowaniami, zaopatrzone w nalepki
zgodne ze wzorami nr 6.1 lub 6.2 (CV28):
A. Można przewozić w bezpośredniej bliskości sztuk przesyłki zawierających żywność,
artykuły lub karmę dla zwierząt
B. Można przewozić w dowolnej odległości od sztuk przesyłki zwierających żywność,
artykuły lub karmę dla zwierząt

C. Można przewozić w odległości 0,8 m od sztuk przesyłki zwierających żywność,
artykuły lub karmę dla zwierząt
16. Towary dużego ryzyka to:
A. Materiały ciekłe zapalne I i II grupy pakowania, których ilość przekracza 2 500 litrów
B. Materiały i przedmioty z materiałami wybuchowymi stałymi odczulonymi klasy 4.1,
przewożone w pojeździe oznaczonym tablicami barwy pomarańczowej
C. Wszystkie towary niebezpieczne klasy 5.1, powyżej 3000 kg
17. Co powinieneś zrobić, gdy przewozisz przesyłki oznakowane nalepką?

A. Załaduj je tak, aby strzałki były skierowane do góry
B. Nie ładuj ich, jeżeli twój pojazd jest kryty opończą
C. Załaduj je tak, aby strzałki były skierowane do dołu
18. Czy podany wpis w dokument przewozowy jest prawidłowy ”1098 ALKOHOL
ALLILOWY, 6.1 (3), I”?
A. Nieprawidłowy, ponieważ brak jest na początku skrótu ,,ADR”
B. Tak, ale powinien być podany na końcu skrót ,,ADR”
C. Nie, ponieważ przed cyfrą „1098” należy umieścić litery ”UN”
19. Oznakowanie sztuki przesyłki powinno zawierać:
A. Nazwę opakowania wewnętrznego
B. Prawidłową nazwę przewozową w przypadku towarów klas 1, 2 i 7
C. Nazwę handlową zapakowanego towaru niebezpiecznego
20. Numery znajdujące się w górnej części tablicy barwy pomarańczowej wskazują
zagrożenia:

+
A. materiał stały, który reaguje niebezpiecznie z wodą wydzielając gazy palne
B. materiał samonagrzewający się stały, który reaguje niebezpiecznie z wodą
wydzielając gazy palne1
C. Materiałem stałym zapalnym, reagującym z wodą wydzielającym gazy palne
D. Materiałem stałym zapalnym, reagującym niebezpiecznie z wodą wydzielającym gazy
żrące
21.Podczas przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, zapakowanych w
ilościach ograniczonych:

A. Jednostki transportowe powinny być zawsze oznakowane tablicami pomarańczowymi
B. Nadawca powinien poinformować przewoźnika o całkowitej masie brutto nadawanych
towarów
C. Dokument przewozowy powinien zawierać dane dotyczące klasyfikacji materiału wraz
z jego numerem UN
22. Niżej przedstawiony znak tunelu oznacza:

+
A. Bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi w ilościach
wymagających oznakowania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej
B. Zakaz wjazdu pojazdu przewożącego jakiekolwiek towary niebezpieczne w ilościach
wymagających oznakowania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej, za wyjątkiem
UN 28919, 3359, 3373
C. Zakaz wjazdu pojazdów tylko z towarem grożącym wyciekiem materiału utleniającego
23. Kto ponosi odpowiedzialność za wyposażenie załogi pojazdu w instrukcję pisemną
zgodną z ADR?
A. Producent, gdy wprowadza nowy towar niebezpieczny
B. Przewoźnik
C. Wydawcy podręczników i innych pomocy dydaktycznych w zakresie szkolenia ADR
24. Poniżej przedstawiona nalepka informuje o tym, że materiał:

)
A. Jest zakaźny - zagrożenie drobnoustrojami
B. Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące
C. Jest gazem palnym
25. Poniżej przedstawiona nalepka informuje o tym, że materiał:

!
A. Materiał wydzielający w zetknięciu z wodą gazy palne
B. To gaz palny
C. Jest stało samozaplany
26. Towary niebezpieczne mogą być przewożone:
A. Luzem
B. Tylko transportem drogowym i morskim
C. Tylko w zbiornikach pojazdów

27. Podczas przewozu towarów niebezpiecznych w kabinie jednostki transportowej
mogą przebywać:
A. Autostopowicz
B. Najbliższa rodzina kierowcy (żona, dzieci) jeśli jest wpisane do dokumentu
przewozowego
C. Wyznaczony przez przewoźnika drugi kierowca posiadający przy sobie dokumenty z
fotografią potwierdzające jego tożsamość
28. Przepisy dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych Działu 1.10 Umowy ADR:
A. Określają dodatkowe wyposażenie pojazdów zwiększające bezpieczeństwo
transportu
B. Mają zminimalizować ryzyko kradzieży towarów niebezpiecznych
C. Dotyczą tylko kierowców pojazdów ADR, nie dotyczą nadawców i odbiorców towarów
29. Instrukcje pisemne zgodne z ADR:
A. Są wymagane zawsze przy przewozie towarów niebezpiecznych, niezależnie od ich
ilości
B. Są umieszczane w zaklejonej kopercie, otwieranej po zaistnieniu wypadku
C. Powinny być przechowywane w kabinie w miejscu łatwo dostępnym
30. W przypadku przewozu próżnych nieczyszczonych kanistrów po UN1789, II grupy
pakowania, któremu przypisano tylko nalepkę nr 8 dozwolony opis w dokumencie
przewozowym powinien brzmieć:
A. PRÓŹNE OPAKOWANIE, 8,
B. UN1789, KWAS SOLNY, 8, II (E)
C. DPPL, 8

