
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że 31 maja 2022 r. od godziny 8:55 odbędzie się egzamin na kartę 

rowerową dla uczniów naszej szkoły. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie klas V-VIII.  

Dla klas IV egzamin odbędzie się po zakończeniu programu wychowania komunikacyjnego 

realizowanego w ramach zajęć z techniki – wstępnie planowany termin to 14 czerwca 2022 r. 

Termin II poprawkowy planowany jest na 21.06.2022 r.  

W przypadku większej ilości osób zgłoszonych do egzaminu teoretycznego, zostaną 

podane dodatkowe terminy.  

 

REGULAMIN: 

1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami  

i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat (co do dnia). 

2.Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie klas V – VIII naszej szkoły – klasa IV czerwiec.  

3.Uczniowie składają egzamin w formie teoretycznej (test) oraz praktycznej (jazda na własnym 

rowerze po wskazanym torze). 

4.Test (część teoretyczna) zawiera pytania o następującej tematyce: 

 znaki i sygnały drogowe, 

 manewry na drodze, 

 czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo, 

 typowe sytuacje drogowe  (skrzyżowania), 

 pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach, 

 wyposażenie roweru i obsługa, 

 zachowanie rowerzysty na drodze dla rowerów,  

 pierwsza pomoc ofiarom wypadków. 

 

5. Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 25 pytań, aby go zdać należy 

udzielić 20 poprawnych odpowiedzi.  Egzamin teoretyczny trwa 35 minut.  



6.  Egzamin praktyczny na kartę rowerową przeprowadzany jest na placu manewrowym. 

Ma na celu sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze, takich jak:  

 jazda rowerem na wprost,  

 ósemka - przejazd bez podpórek,  

 zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z miejsca,  

 skręcanie w lewo z wyciągniętą ręką,  

 skręcanie w prawo z wyciągniętą ręką,  

 slalom (odległość między pachołkami równa jest długości roweru),  

 zatrzymanie się w oznaczonym miejscu,  

 szybkie zatrzymanie się na sygnał.  

Pozytywny wynik uzyskamy osiągając minimum 90 proc. poprawnych manewrów.  

 

7.Uczeń, który nie zdał egzaminu teoretycznego może przystąpić w ciągu min. 7 dniu 

do egzaminu poprawkowego. 

8.Do egzaminu praktycznego uczeń przystępuje po pomyślnym zdaniu testu sprawdzającego 

wiadomości teoretyczne. 

9. Uczeń zdaje egzamin praktyczny na swoim rowerze.  

10.Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń może przystąpić do egzaminu 

w następnym roku szkolnym. 

11.W celu dopuszczenia do egzaminu uczeń z klas V-VIII do 23.05.2022 r składa wypełniony 

arkusz zaliczeń (zgoda rodziców na egzamin) ze zdjęciem u nauczyciela techniki - Załącznik 

nr 1. Uczniowie klas IV arkusz będą składać od 01.06.22r - 09.06.22r. 

 

 

Materiały edukacyjne do samodzielnego powtórzenia znajdziecie na następującej stronie: 

Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

Karta rowerowa testy 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://brd.malopolska.pl/projekty/karta-rowerowa-moje-pierwsze-prawo-jazdy/
https://kartarowerowa.net.pl/


Załącznik nr 1.  

 

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA 

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ 

 ROWEROWĄ 

 

Imię i nazwisko ucznia ................................................................................................................. 

 

Data urodzenia ................................................................ Klasa .................................................. 

 

Szkoła ............................................................................. Miejscowość ...................................... 

 

Adres ucznia ................................................................................................................................ 

 

 

  Podpis rodziców, nauczycieli 

lub innych upoważnionych 

osób 

 

Uwagi 

 

1 Opinia nauczyciela 

(wychowawcy) na 

podstawie obserwacji 

zachowań ucznia 

  

 

2 

 

Zgoda rodziców lub 

opiekunów na wydanie  

karty rowerowej 

 

  

 

3 

 

Wiadomości teoretyczne 

 

  

 

4 

 

Obsługa techniczna 

roweru 

 

  

 

5 

 

Umiejętności praktyczne 

z uwzględnieniem zasad 

ruchu drogowego 

 

  

 

6 

 

Pomoc przedlekarska 

 

  

 

Kartę rowerową wydano w szkole dnia ............................................................................ 

 

 

        DYREKTOR SZKOŁY 

 

               ......................................................
                   (pieczęć, podpis) 

MEN – VI/28 


