
„PRAWKO” NA MOTORO-
WER: Ile lat trzeba ukończyć, 
aby zdobyć uprawnienia do 
prowadzenia motoroweru 
lub lekkiego czterokołowca? 
O tym dowiedzą się Państwo 
z tekstu „Z notatnika egza-
minatora”, gdzie podajemy 
do czego uprawnia prawo 
jazdy kat. AM. W materiale 
znajdzie się również od-
powiedź na pytanie jakim 
motocyklem można kierować 
posiadając wyłącznie prawo 
jazdy kat. B?

TELEFON NA WAGĘ ŻYCIA: 
W najmniej spodziewanym 
momencie może okazać się,  
że jesteśmy świadkami wy-
padku drogowego. Właściwe 
udzielenie pomocy rannym  
i wezwanie karetki pogotowia 
to wówczas sprawa na wagę 
ludzkiego życia. Gdy jednak 
jedynym świadkiem zdarzenia 
jest kilkuletnie dziecko… Na co 
rodzice powinni zwrócić uwagę 
swoim pociechom, aby wiedzia-
ły jak skutecznie zareagować  
w nadzwyczajnej sytuacji.

ZAMIAST MANDATU: 
Dlaczego warto po zmierz-
chu nosić odblaski? Czym 
skończyć się może wzajemna 
agresja kierowców, rowe-
rzystów i pieszych? Kiedy 
policjant zatrzyma prawo 
jazdy? O tym wszystkim 
mówi starszy aspirant JACEK 
PROKOP z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Katowicach. 
Lepiej przeczytać niż boleśnie 
zdziwić się z powodu własnej 
niewiedzy.

EGZAMIN 
BEZ TAJEMNIC
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Zgodnie z prawem o ruchu 
drogowym WORD to jed-
nostka, której zadaniem jest 
m.in.:
•  organizowanie egzaminów 

państwowych sprawdzają-
cych kwalifikacje osób ubie-
gających się o uprawnienia 
do kierowania pojazdami 
oraz kierujących pojazdami,

•  prowadzenie kursów kwa-
lifikacyjnych,

•  organizowanie zajęć dla 
uczniów ubiegających się 
o kartę rowerową,

•  działalność oświatowa  
w zakresie ruchu i trans-
portu drogowego.

Do zadań ośrodka należy 
również współpraca z Wo-
jewódzką Radą Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego 
oraz współdziałanie z samo-
rządami. WORD Katowice 
uczestniczy we wdrażaniu 
Krajowego i Wojewódzkiego 
Programu Poprawy Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego.
Ośrodek zajmuje się dosko-
naleniem zawodowym eg-
zaminatorów, a także może 
wykonywać inne zadania 
z zakresu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.
Przez kilkanaście lat w ka-
towickim WORD przepro-

wadzono ponad 2,5 mln 
egzaminów na prawo jazdy 
wszystkich kategorii.
Ważną sferą aktywności 
WORD jest prowadzenie 
różnego rodzaju szkoleń. 
Wśród nich są kursy dla 
nauczycieli prowadzących 
zajęcia szkolne adresowa-
ne do uczniów pragnących 
zdobyć kartę rowerową, 
kursy dokształcające w za-
kresie bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, a ponadto 
tzw. kursy reedukacyjne  
w zakresie profilaktyki prze-
ciwalkoholowej i przeciw-
działania narkomanii oraz 

szkolenia dla kierowców na-
ruszających przepisy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.
Prowadzone są ponadto 
szkolenia w zakresie kiero-
wania ruchem.
Siedziba Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowe-
go od momentu powsta-
nia w 1998 roku mieści się  
w Katowicach przy ul. 
Francuskiej 78. 
W ramach WORD Kato-
wice funkcjonują oddziały 
terenowe w Bytomiu, Dą-
browie Górniczej, Jastrzę-
biu Zdroju, Rybniku i Ty-
chach. JK

COŚ DLA 
MŁODYCH…
Dobrze jest wiedzieć, że 
prawo jazdy kategorii 
AM stwierdza posiadanie 
uprawnienia do kierowania:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim.
Pojazdami tymi mogą kiero-
wać również osoby posiada-
jące prawo jazdy kategorii 
A1, A2 oraz A, a także kate-
gorii B1 (wszystkie czteroko-
łowce), B, C1, C , D1, D, T.
Aby zdobyć uprawnienia do 

prowadzenia motoroweru 
lub lekkiego czterokołowca-
(kategoria AM) trzeba mieć 
ukończone 14 lat.
Osoba, która nie ukończyła 
18 lat, może uzyskać też pra-
wo jazdy kategorii AM, A1, 
B1 lub T za pisemną zgodą 
rodzica lub opiekuna.
Rowerem można wyjechać 
na drogę posiadając kartę 
rowerową lub – w przypad-
ku osób, które nie ukończy-
ły 18 lat – prawo jazdy kate-
gorii AM, A1, B1 lub T.

…I NIECO 
STARSZYCH
Warto pamiętać, że prawo 
jazdy kategorii B uprawnia 
też do kierowania motocy-
klem o pojemności skokowej 

silnika nieprzekraczającej 
125 ccm i mocy do 11 kW 
pod warunkiem, że kierow-
ca posiada ten dokument od 
co najmniej 3 lat .

YK

Przekazujemy Państwu pilotowe wydanie czasopisma po-
święconego bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Na łamach 
gazety pragniemy w przystępnej formule propagować wie-
dzę przyczyniającą się do kształtowania właściwych postaw 
kierowców, rowerzystów i pieszych. Zamierzamy zapraszać 
Państwa do udziału w konkursach edukacyjnych, systema-
tycznie pisać o sprawach wpływających na poprawę bezpie-
czeństwa, a także przekazywać istotne i aktualne wiadomo-
ści z tego zakresu.
Wydawnictwo adresujemy nie tylko do osób posiadających 
uprawnienia pozwalające kierować pojazdami. Ważną dla 
nas grupą Czytelników są również ludzie rozpoczynający 
dopiero starania o uzyskanie prawa jazdy. Chcemy im przy-
bliżyć zasady organizowania egzaminów oraz wskazać na 
przepisy oraz konkretne umiejętności pozwalające nie tylko 
zdobyć upragniony dokument, lecz później także dobrze ra-
dzić sobie podczas samodzielnego prowadzenia pojazdów. 
Opierając się na założeniach „Narodowego Programu Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020” upowszech-
niać będziemy materiały skłaniające kierowców, pieszych 
i rowerzystów do refleksji oraz wyciągnięcia wniosków  
z codziennego zachowania w ruchu drogowym. Naszym 
celem jest zarówno zachęta do samooceny jak też przeko-
nanie do niezbędnych zmian. Dlatego poinformujemy m.in. 
o możliwościach doskonalenia techniki prowadzenia pojaz-
dów, konieczności noszenia tzw. odblasków, potrzebie wy-
konywania przeglądów technicznych czy konsekwencjach 
nieprzestrzegania konkretnych przepisów. Powtarzać bę-
dziemy jak ważne jest prawidłowe zachowanie się podczas 
wypadków komunikacyjnych oraz udzielanie pierwszej po-
mocy przedmedycznej.

Zachęcam więc do lektury naszej gazety.
Roman Bańczyk 

Dyrektor WORD Katowice

pracujemy dla Was
WORD

SZKOLENIA, EGZAMINY, TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO…

Z notatnika 
egzaminatora

TOAST 
PO EGZAMINIE 

Ponad pół promila alkoholu we krwi miała 
42-letnia kobieta, która 7 lutego jadąc volkswa-
genem została zatrzymana na ul. Katowickiej 
w Pszczynie do rutynowej kontroli drogowej.

Swój stan tłumaczyła stróżom prawa zakrapia-
nym świętowaniem sukcesu córki, 

która właśnie zdała egzamin na… prawo jazdy. 
W efekcie nieodpowiedzialna mama swoje 

„prawko” straciła na miejscu, a o dalszych konse-
kwencjach karnych wobec nietrzeźwej prowa-

dzącej zadecyduje sąd. Mieszkance Pszczyny 
grożą teraz 2 lata więzienia.

POZNAJMY ZNAKI DROGOWE

CO MÓWI TEN ZNAK? 
 ODPOWIEDŹ NA STR. 7

Bezpłatne czasopismo „Bezpieczna Jazda” wydawane jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Katowicach. Ul. Francuska 78. 40-507 Katowice. 
Sekretariat dyrektora WORD Katowice: tel. 32/359-30-31, e-mail: word@word.katowice.pl.

Drodzy Czytelnicy
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Mówi starszy 
aspirant 
JACEK PROKOP 
z Wydziału Ruchu 
Drogowego 
Komendy Miejskiej 
Policji w Katowicach

Zima to czas, gdy z racji 
szybciej zapadającego zmro-
ku, opadów śniegu czy czę-
sto pojawiającej się gołole-
dzi warunki jazdy ulegają 
znacznemu pogorszeniu. 
Skutki tej sytuacji dotykają 
nie tylko kierowców, lecz 
wszystkich uczestników ru-
chu. Przechodnie nierzad-
ko nie zdają sobie nawet 
sprawy ile ryzykują idąc 
wieczorem poboczem nie 
zabrawszy tzw. odblasków. 
Przepisy stanowią, że pieszy 
poruszający się po zmierz-
chu drogą poza obszarem 
zabudowanym jest obo-
wiązany używać elemen-
tów odblaskowych. Warto 
jednak nosić je zawsze po 
zmroku. Mogą one bowiem 
uratować życie. 
Pamiętajmy, że na słabo 
oświetlonej jezdni prowa-
dzący samochody widzą 
silne światła reflektorów 
aut nadjeżdżających z prze-
ciwka. Skoncentrowani na 
kierowaniu dostrzec mogą 
zarys sylwetki pieszego  
z ok. 50 metrów. Odległość 
ta zmniejsza się wraz z po-

garszającą się widocznością, 
wynikającą z trudnych wa-
runków atmosferycznych, 
osiągając ok. 30 metrów. Dla 
znacznej części kierowców 
to zdecydowanie zbyt mało 
na skuteczną reakcję, pole-
gająca na bezpiecznym omi-
nięciu pieszego. Tymczasem 
użycie elementów odbla-
skowych wydłuża tę odle-
głość do ok. 130, a nawet 150 
metrów. Są to sekundy na 
wagę zdrowia, a nawet ży-

cia. Powagę tego zagadnie-
nia uświadamiają policyjne 
statystyki. W Katowicach 
na 18 śmiertelnych ofiar 
wypadków drogowych aż 
13 osób stanowią piesi!
Stąd podejmujemy wiele 
akcji profilaktycznych mają-
cych na celu upowszechnia-
nie wiedzy o bezpiecznym 
poruszaniu się tzw. niechro-
nionych uczestników ruchu, 
czyli np. przechodniów i ro-
werzystów. Zachęcamy do 

umieszczania – w miejscach 
widocznych dla kierowców 
– elementów odblaskowych. 
Katowicka policja propaguje 
właściwe postawy również 
cyklicznie rozdając odblaski, 
a także nakłaniając rodziców, 
aby zadbali o wyposażenie 
w nie swoich dzieci. Przypo-
minamy, że hasło autorstwa 
znakomitego polskiego ry-
sownika i satyryka Henryka 
Sawki „W nocy nie wystar-
czy blask księżyca!” nadal 

zachowuje swoją aktualność.
Niezależnie od zimowej 
aury zwracamy się ponadto 
do wszystkich uczestników 
ruchu o wykazanie się wza-
jemną życzliwością. Prze-
cież użytkownik samocho-
du, który wysiądzie z auta 
staje się pieszym. Wielu ro-
w e r z y s t ó w 
jest także 
kierowcami. 
Dziwi więc 
tak duży 
poziom nie-
zrozumienia, 
a czasami 
wręcz agre-
sji. Grzechem 
g ł ó w n y m 
p r o w a d z ą -
cych jest nieustępowanie 
pierwszeństwa pieszym 
korzystającym z oznakowa-
nych przejść. Wjeżdżanie na 
„zebrę”, gdy zmusza to znaj-
dujących się na niej prze-
chodniów do ratowania się 
ucieczką, to poważne wy-
kroczenie. Ujawniający je 
policjant zobowiązany jest 
do zatrzymania kierowcy 
prawa jazdy i skierowania 
sprawy do sądu! Podobnie 

jest w przypadku omijania 
pojazdu, który zatrzymał 
się przed przejściem, aby 
ustąpić pierwszeństwa pie-
szym. Tam naprawdę wy-
starczy trochę zdrowego 
rozsądku, aby wyobrazić 
sobie do czego doprowadzić 
mogą podobne zachowania 

aroganckich 
lub rozkoja-
rzonych kie-
rowców. Pie-
si oczywiście 
„rewanżują” 
się przekra-
c z a n i e m 
ulic w miej-
scach niedo-
zwolonych. 
Zdarzają się 

nawet osoby przebiegające 
autostrady lub drogi szyb-
kiego ruchu. Tego typu prze-
jawy bezmyślności przy-
czyniają się do tragicznych 
wypadków. 
Tak więc apelujemy do 
wszystkich uczestników ru-
chu o rozwagę. Liczy się też 
opanowania emocji i nieco 
empatii wobec innych osób 
korzystających z jezdni.

Notował: DK

ODBLASKI 
I ŻYCZLIWOŚĆ
DLACZEGO ROZWAGA, WYOBRAŹNIA I ZDROWY ROZSĄDEK SĄ NIEZBĘDNE 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM RUCHU?
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W Katowicach 
na 18 

śmiertelnych 
ofiar wypadków 

drogowych 
aż 13 osób 

to piesi!

DOBRA RADA ZAMIAST… MANDATU
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Chcąc prowadzić samochód 
osobowy należy uzyskać 
prawo jazdy. Dziś przybli-
żymy drogę do zdobycia 
dokumentu kat. B. Pierwszy 
wymóg – osoba ubiegająca 
się o jego wydanie musi być 
pełnoletnia. Potem trzeba 
zgłosić się na badania le-
karskie. Celem diagnostyki 

jest uzyskanie orzeczenia 
lekarskiego o braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych 
do kierowania pojazdem. 
Kolejny krok to stworzenie 
profilu kandydata na kie-
rowcę we właściwym orga-
nie wydający prawo jazdy, 
czyli urzędzie miejskim lub 
starostwie powiatowym. 

Wreszcie następuje wybór 
ośrodka szkolenia, któremu 
profil ten zostanie udostęp-
niony. Chwila zastanowie-
nia i porównanie szkół na-
uki jazdy może mieć duże 
znaczenie dla późniejszych 
zmagań egzaminacyjnych. 
W tym przypadku bardzo 
często sprawdza się prosta 

zasada, że dobry ośrodek nie 
zawsze proponuje najtańszą 
ofertę.
– Po zakończeniu kursu  
w szkole nauki jazdy i zda-
niu egzaminu wewnętrzne-
go nadchodzi czas podejścia 
do egzaminu państwowego. 
Składa się on z części teo-
retycznej i praktycznej. Od 

osoby zainteresowanej za-
leży czy oba egzaminy zda-
wać będzie jednego dnia czy 
też wybierze inne terminy. 
Przystępując do egzami-
nu należy mieć przy sobie 
dokument stwierdzający 
tożsamość – przypomina 
Zygmunt Szywacz, egzami-
nator nadzorujący z Woje-

wódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Katowicach.

NAJPIERW 
TEORIA
Część teoretyczna egzaminu 
weryfikacyjnego jest prze-
prowadzana w formie testu 
polegającego na wskazaniu 

JAKIE ZADANIA CZEKAJĄ KANDYDATA NA KIEROWCĘ?

EGZAMIN 
BEZ TAJEMNIC



wszystkich prawidłowych 
odpowiedzi na pytania ujęte 
w stale poszerzanym „ban-
ku wiedzy”. Warto wiedzieć, 
że w przypadku egzaminu 
na prawo jazdy kategorii B 
system losuje dla zdającego 
32 pytania. Na udzielenie 
właściwych wskazań prze-
widziano 25 minut. Łącznie 

zdobyć można 74 punkty, 
lecz aby zaliczyć trzeba uzy-
skać nie mniej niż 68 punk-
tów. Za jednym podejściem 
zdawać można egzamin 
teoretyczny dla więcej niż 
jednej kategorii prawa jazdy 
i wówczas czas jego trwania 
zostaje odpowiednio wy-
dłużony.

PLAC 
MANEWROWY 
– PRECYZJA 
OCZEKIWANA
Pozytywny finał części teo-
retycznej oznacza, że kan-
dydata na kierowcę czeka 
egzamin praktyczny. Pierw-
szym etapem sprawdzianu 
praktycznego jest plac ma-

newrowy. System kompu-
terowy losuje dla zdającego 
elementy dotyczące spraw-
dzenia stanu technicznego 
pojazdu odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym (wśród 
nich może znaleźć się np. 
sprawdzenie poziomu ole-
ju silnikowego i działania 

świateł cofania). Następ-
nie osoba egzaminowana 
przygotowuje się do jazdy 
tzn. – po ustawieniu sobie  
fotela, zagłówka, lusterek  
i zapięciu pasów, uruchamia 
silnik, włącza odpowiednie 
światła, wybiera bieg do 
ruszenia z miejsca, upew-
nia się o możliwości jady i… 
samochód powinien ruszyć 
płynnie. Następnie ocenia-
na jest jazda pasem ruchu do 
przodu i tyłu. W dalszej ko-
lejności ruszanie z miejsca 
do przodu na wzniesieniu. 
W tym przypadku przy ru-
szaniu pojazd nie powinien 
cofnąć się o więcej niż 20 
cm, a silnik nie może zga-
snąć. Osoba egzaminowana 
w trakcie wykonywania 
tego manewru po zatrzy-
maniu auta na wzniesieniu 
zaciąga hamulec awaryjny, 
a następnie zwiększa obro-
ty silnika i rusza do przo-
du uprzednio zwalniając 
hamulec. We wszystkich 
testach generalnie nie wol-
no najeżdżać na linie na-
malowane na nawierzchni 
placu manewrowego ani 
potrącać umieszczonych 
tam pachołów lub tyczek. 
Trzeba zachować precyzję 
w prowadzeniu, ponieważ 
najechanie na linię pozwa-
la na dokonanie ponownej 
(ale tylko jednej) próby pra-
widłowego wykonania za-
dania, ale już przejechanie 
przez nią równoznaczne jest 
z negatywnym wynikiem 
całego egzaminu praktycz-
nego. Definitywny jego finał 
przynosi również np. dwu-
krotne zgaśnięcie silnika 
samochodu przy ruszaniu z 
miejsca oraz jeździe pasem 
ruchu do przodu. Podobnie 
jest z tymi błędami przy ru-
szaniu z miejsca na wznie-
sieniu (dwukrotnie niepra-

widłowo wykonane zadanie 
kończy egzamin wynikiem 
negatywnym).
– Obok wiedzy dotyczącej 
przepisów ruchu drogowe-
go oraz umiejętności wła-
ściwego zachowania się 
podczas jazdy, egzamin pań-
stwowy wymaga od zda-
jącego opanowania stresu. 
Zdenerwowanie łatwo bo-
wiem przyczynić się może 
do popełnienia błędów. Dla-
tego staramy się nawiązać 
relacje z egzaminowanym, 
aby w przyjaznej atmosfe-
rze uniknąć poddawania się 
niepotrzebnym emocjom 
– mówi egzaminator nadzo-
rujący Zygmunt Szywacz.

RUCH DROGOWY 
– PRZEPISY 
I ZDROWY 
ROZSADEK
Po sprawdzianie na placu 
manewrowym osoba ubie-
gająca się o prawo jazdy 
musi zmierzyć się z ruchem 
drogowym i koniecznością 
wykonania kolejnych zadań 
egzaminacyjnych zgodnie  
z przepisami, a także techni-
ką kierowania samochodem.
Nie trzeba być specjalistą 
z zakresu transportu dro-
gowego, aby mieć świado-
mość, że warunki panujące 
na jezdniach zależą od wielu 
czynników. Jednym z nich 
jest pora dnia. Rankiem  
i popołudniami mamy do 
czynienia z tzw. godzinami 
szczytu. Wtedy zwiększona 
liczba samochodów powo-
duje powstanie zatorów. 
Ma to oczywiście wpływ 
na czas trwania egzaminu. 
Inne natężenie ruchu wy-
stępuje w centrum Katowic, 
a inne w Jastrzębiu, Byto-
miu czy Tychach. Dodatko-
wą zmienną są np. warunki 
atmosferyczne (np. padający 
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WAŻNE DLA ZAINTERESOWANYCH UZYSKANIEM PRAWA JAZDY KAT. B.

ZA KIEROWNICĄ

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do prowadze-
nia:

•  Pojazdu samochodowego o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony 
(z wyjątkiem motocykla lub autobusu).

•  Pojazdem samochodowego o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony 
wraz z przyczepą lekką (do 750 kg).

•  Ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżne-
go.

•  Pojazdów określonych dla prawa jazdy kate-
gorii AM, czyli motocykl o pojemności skoko-
wej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy 
nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do 
masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg 
(pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy 
kategorii B od co najmniej 3 lat).
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śnieg bądź deszcz) albo ro-
boty drogowe. Z wszystkim 
tym musi liczyć się osoba 
przystępująca do egzaminu, 
aby uniknąć nieprzyjemne-
go zaskoczenia.
W kolejnym wydaniu na-
szego czasopisma szerzej 
omówione zostaną zadania 
wykonywane podczas egza-
minu praktycznego. Warto 
jednak pamiętać, aby nawet 
w zaaferowaniu postępo-
wać według zasad zdrowe-
go rozsądku popartych wie-
dzą zdobytą podczas kursu. 
Z pozoru proste, a wręcz ba-
nalne zadanie może bowiem 
rodzić poważne problemy.  
I tak wyhamowanie pojazdu 
od prędkości 50 km/h do za-
trzymania w wyznaczonym 
miejscu, to przecież nic trud-
nego. Ale dla prawidłowego 
wykonania zadania trzeba 
spokojnie nacisnąć hamulec, 
aby łagodnie i stopniowo 
zwolnić, a następnie skręcić 
kierownicą i zatrzymać się 
możliwie blisko oraz rów-
nolegle do prawej krawędzi 
jezdni. Zdarzają się jednak 
osoby, które hamują gwał-
townie, zatrzymując jedno-
cześnie auto przy osi jezdni 
(czyli prawie na jej środku 
– utrudniając innym prze-
jazd), a w przypadku jazdy 
drogą dwujezdniową – ko-
rzystając z lewego pasa bez-
refleksyjnie zatrzymują tam 
samochód, zamiast zjechać 
na prawy pas. Miejsce, gdzie 

należy zatrzymać wóz zwy-
kle wyznacza egzaminator 
wykorzystując istniejącą 
infrastrukturę drogową. 
Może to być 
np. posesja, 
słup oświetle-
niowy itd.
– Egzamina-
torowi nie 
wolno wyda-
wać poleceń 
sprze cznych  
z obowiązują-
cymi przepisa-
mi prawa. Nie 
może więc wy-
znaczyć miejsca do zatrzyma-
nia np. za znakiem zakazu 
wjazdu czy na łuku drogi – 
dodaje egzaminator nadzoru-
jący Zygmunt Szywacz.

UWAGA NA 
ROZKOJARZENIE 
LUB… RUTYNĘ
Inną drogową „pułapką” 
– szczególnie dla osób, któ-
re przez lata prowadziły 
samochody, ale utraciły 
uprawnienia do kierowania 
po zdobyciu 24 punktów 
karnych – może być tzw. 
zielona strzałka. Rutyna 
sprawia, że widząc świecącą 
się na zielono strzałkę przy 
sygnalizatorze wjeżdżają na 
skrzyżowanie. Robią błąd, 
ponieważ przepisy stano-
wią, że trzeba dojechać do 
sygnalizatora świetlnego 
i zatrzymać się. Ruszyć 
można dopiero po upew-

nieniu się, iż strzałka nadal 
jest włączona, a wjazd nie 
utrudni ruchu innym jego 
uczestnikom.

Ważna jest także rozwaga 
przy dociskaniu pedału przy-
śpieszenia. Przekroczenie do-
zwolonej prędkości powyżej 
20 km/h równoznaczne jest 
z uzyskaniem wyniku nega-

tywnego. Warto więc bacz-
nie obserwować znaki, gdyż 
na terenie, gdzie obowiązuje 
ograniczenie do 30 km/h jaz-

da z – zdawało-
by się całkiem 
umiarkowaną 
– prędkością 
51 km/h (lub 
wyższą) ozna-
cza już finał 
e g z a m i n u . 
Uważać trzeba 
także na sy-
gnalizowanie 
zamiaru zmia-
ny kierunku 

jazdy lub pasa ruchu. To wy-
jątkowo istotne, ponieważ 
dwukrotne zignorowanie 
włączenia kierunkowska-
zów, to również uzyskanie 
wyniku netatywnego.

Zgodnie z przepisami eg-
zaminator musi zwracać 
szczególną uwagę na sposób 
wykonywania przez kandy-
data na kierowcę manew-
rów na drodze, zachowanie 
wobec innych uczestników 
ruchu drogowego, umiejęt-
ność oceny potencjalnych 
lub rzeczywistych zagro-
żeń na drodze, skuteczność 
reagowania w przypadku 
powstania zagrożenia oraz 
sposób używania mecha-
nizmów sterowania pojaz-
dem. 
Zdarza się, że osoby starają-
ce się o prawo jazdy podczas 
egzaminu popełniają jedne 
z najcięższych drogowych 
grzechów. Należy do nich 
omijanie pojazdu, który je-
chał w tym samym kierun-

ku, lecz zatrzymał się w celu 
ustąpienia pierwszeństwa 
pieszym. Kolejny przykład 
bezmyślności mogącej spo-
wodować tragedię to wy-
przedzanie na przejściu dla 
pieszych i bezpośrednio 
przed nim. Katalog stosun-
kowo częstych przewinień 
egzaminowanych wzboga-
ca nieustąpienie pierwszeń-
stwa pieszemu znajdujące-
mu się na oznakowanym 
przejściu, a także niezasto-
sowanie się do wskazań 
sygnalizatorów świetlnych, 
czyli np. przejazd przez 
skrzyżowanie na czerwo-
nym świetle. Skutkiem każ-
dego z tych zachowań jest 
przerwanie egzaminu pań-
stwowego.

DAK

KOSZT EGZAMINU
Łączna wysokość opłat za egzamin 
państwowy na prawo jazdy kat. B 

wynosi 170 zł. Uczestnictwo 
w części teoretycznej kosztuje 30 zł, 
a zdawanie egzaminu praktycznego,

to kolejnych 140 zł. 



Nawet kilkuletnie dziecko 
musi wiedzieć, że na widok 
wypadku drogowego nie 
można zachować się obo-
jętnie. Zawsze trzeba reago-
wać. Najważniejsze jednak, 
aby zrobić to w sposób wła-
ściwy. Rodzice powinni wy-
tłumaczyć córce lub synowi 
jak należy postępować w na-
głej, niespodziewanej i stre-
sującej sytuacji na drodze. 
Niekiedy bowiem wystar-
czy zaalarmować dorosłych, 
którzy powiadomią pogo-
towie ratunkowe, a także  
w razie konieczności, do cza-
su przybycia ratowników 
medycznych, prowadzić 
będą akcję reanimacyjną. 
Może się jednak zdarzyć, że 
dziecko jest jedynym świad-
kiem wypadku lub znajduje 
się najbliżej miejsca zdarze-
nia. Wtedy mając dostęp do 
telefonu  zadzwonić może 
pod numer alarmowy 112 

do Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego.
Numer 112 to jednolity 
numer alarmowym obo-
wiązującym na terenie ca-
łej Unii Europejskiej. Słu-
ży do wzywania pomocy  
w sytuacjach zagrożenia 
dla zdrowia i życia. Połącze-
nia są bezpłatne, a wybrać 
go można nawet w telefo-
nie komórkowym bez kar-
ty SIM.

Coraz częściej w środkach 
masowego przekazu głośno 
jest o malcach, którzy dzwo-
niąc pod numer 112 uratowali 
życie najbliższym. Dzieciom 
należy więc wyjaśnić jak 
wezwać pomoc. Wsparciem 
może być poniższy scena-
riusz:
•  Po wybraniu numeru alar-

mowego poczekaj, aż zgłosi 
się operator.

•  Zwięźle opisz zdarzenie.

•  Podaj miejsce wypadku, na-
zwę ulicy oraz numer domu 
lub wskaż charakterystycz-
ny punkt orientacyjny.

•  Powiedz ilu jest rannych  
i postaraj się zrelacjonować 
jaki jest ich stan: czy są przy-
tomni, czy oddychają czy 
widać obfite krwawienie 
itd.

•  Odpowiadaj na pytania ope-
ratora, jeśli potrzebne będą 
dodatkowe informacje.

•  Wykonuj polecenia ope-
ratora, który przez telefon 
może udzielić instrukcji, jak 
ocenić stan rannych, w jaki 
sposób ich ułożyć czy nawet 
jak przywrócić czynności 
krążeniowo-oddechowe.

•  Pamiętaj, aby się przedsta-
wić.

•  Nie rozłączaj się zanim ope-
rator na to zezwoli.

•  Postaraj się pozostać na 
miejscu wypadku do czasu 
przybycia pogotowia. DJK

TELEFON 
ALARMOWY

POROZMAWIAJMY Z DZIECKIEM 
– POWINNO WIEDZIEĆ JAKO WEZWAĆ POMOC

ODPOWIEDZI
POZNAJMY ZNAKI DROGOWE (str. 2)

Znak drogowy A15 ostrzega 
kierowców przed śliską jezdnią.

Test nr 1 – prawidłowa odpowiedź: NIE. 
Test nr 2 – prawidłowa odpowiedź: NIE.

Test nr 3 – prawidłowa odpowiedź: TAK.

TESTY NA PRAWO JAZDY
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Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 
1 ma pierwszeństwo przed pojazdem 4?

TAK                       NIE

Czy używanie opon zimowych w okresie 
letnim jest zakazane?
TAK                       NIE

Kierujący dojeżdżając do skrzyżowania, 
gdzie wyświetlany jest zielony sygnał 
świetlny, powinien być przygotowany 
do ewentualnego zatrzymania pojazdu.

TAK                       NIE

Odpowiedzi na pytania poniżej

TESTY 
NA PRAWO JAZDY
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DZIEŃ DZIECKA
Z NAGRODAMI

PROGRAMY EDUKACYJNE
DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

SZKOLENIA NAUCZYCIELI

DZIEŃ DZIECKA
Z NAGRODAMI

PROGRAMY EDUKACYJNE
DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

SZKOLENIA NAUCZYCIELI

BĄDŹ WIDOCZNY
NA DRODZE
PRZYJDŹ DO NAS
PO ODBLASKI
DLA NAJMŁODSZYCH

BĄDŹ WIDOCZNY
NA DRODZE
PRZYJDŹ DO NAS
PO ODBLASKI
DLA NAJMŁODSZYCH

Patronem akcji jest Wojewódzki Ośrodek Ruch Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78
– instytucja promująca bezpieczeństwo na drogach.
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