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Zawartość systemu

e-prawojazdy.eu
•
•
•
•

ponad 800 slajdów.
ponad 1300 ilustracji
ponad 160 filmów ilustrujących
ponad 10 godzin filmów
instruktażowych

03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11
tel. (22) 811-01-99
www.grupaimage.pl

Instrukcja obsługi
dla Kursantów

Konwencja zapisu w instrukcji
Zapis: Kliknij Wykładowcy  Dodaj nowego wykładowcę
oznacza kliknięcie w menu Wykładowcy, a w kolejnym wywołanym w ten sposób
oknie kliknięcie w zakładkę Dodaj nowego wykładowcę. Graficzne wygląda to:

Uwaga! Opcje systemu mogą zostać nieznacznie zmienione lub zmodyfikowane

Uwaga! Screeny przedstawione na ilustracjach mogą nieznacznie
odbiegać od rzeczywistych

Logowanie do systemu jest możliwe na stronie:
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http://www.e-prawojazdy.eu/

Jak aktywować konto kursanta?
Aktywacja konta kursanta
Po dodaniu do systemu, przez administratora OSK, na podany w formularzu
dodawania adres zostanie wysłany list elektroniczny.

Kliknięcie w odnośnik przeniesie na stronę aktywacyjną konta:

gdzie należy podać numer PESEL kursanta i kliknąć wyślij
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Następnie kursanta proszony jest o ustawienie hasła dostępu do systemu.

Po wprowadzeniu haseł na podany w formularzu adres email zostanie wysłana
informacja o aktywacji konta.

Login do konta kursanta:

PESEL lub IDENTYFIKATOR INDWIDUALNY
przykład: 12345678901

Logowanie do systemu jest możliwe na stronie:
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http://www.e-prawojazdy.eu/

Jak aktywować dostęp do testów on-line?
Po aktywowaniu konta Kursanta należy zalogować się do systemu.
Następnie kliknąć  Dodatki  Testy na prawo jazdy on-line

Następnie należy stworzyć konto w systemie testy.grupaimage.pl lub zalogować się na
istniejące konto.
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Menu główne kursanta
Menu górne pozwalające wywołać poszczególne opcje
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 Pulpit główny Kursanta
Główny ekran widoczny po zalogowaniu Kursanta

Umożliwia:
 zapoznanie się z zawartością kursu
 wysłać wiadomość do OSK
 wysłać wiadomość do Wykładowcy
 pobrać instrukcje obsługi w pliku pdf
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Pulpit główny

Zapoznanie się z zawartością kursu
Aby rozwinąć listę lekcji kliknij w nazwę działu (np. Temat 4).

Aby rozwinąć listę slajdów wystarczy dwukrotnie kliknąć w nazwę lekcji (np. Lekcja 4.1).

Aby przejść do konkretnego slajdu należy kliknąć w jego tytuł (np. Slajd 1).
Uwaga!
Zgodnie z rozporządzeniem z tematyką kursu należy zapoznawać się w określonej
kolejności. Kolejne zagadnienia stają się dostępne w miarę postępów nauki.
Po zaliczeniu egzaminu kończącego dany dział staje się on niedostępny.
W przypadku komunikatu, że nie można przystąpić do egzaminu po dziale w związku
ze zbyt małą ilością czasu spędzonego w systemie należy zapoznać się ponownie
z materiałem lub zawartością działu Dodatki.
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Pulpit główny

Przejdź do Profilu - edytuj swoje dane
Należy kliknąć  Przejdź do profilu.

W oknie tym można zmienić dane (Kursanta).

Można zmienić wszystkie dane poza numerem pesel, który jest niezmienny.
Zmiany zostaną uwzględnione po wybraniu zapisz.
Opis opcji w sekcji Ustawienia
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Pulpit główny

Wysyłanie wiadomości do OSK lub Wykładowcy
Należy kliknąć  w nazwę szkoły (-1-), aby wiadomość została wysłana wewnętrznym
systemem powiadomień lub  w adres email (-2-), aby otworzyć domyślny
w systemie program pocztowy.

Aby wysłać wiadomość do Wykładowcy należy kliknąć  w jego nazwisko.
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Menu Tematy

Ekran widoczny po zalogowaniu Kursanta i przejścia do menu Tematy.

Umożliwia:
 przejście do konkretnego slajdu (patrz strona 7)
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Menu Notatki

Ekran widoczny po zalogowaniu Kursanta i przejścia do menu Notatki.

Umożliwia:
 przejrzenie notatek dodanych w systemie
 edycje notatek
 usunięcie notatek
 zapoznanie się z slajdem, do którego się odnoszą (przez kliknięcie tytułu slajdu)
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Menu Wiadomości

Ekran widoczny po zalogowaniu Kursanta i przejścia do menu Wiadomości.

Umożliwia:
 zapoznanie się z przysłanymi wiadomościami
 odpowiedź na wiadomości
 wysłanie wiadomości do wykładowców i pracowników OSK
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Wiadomości

Odpowiedź na wiadomości
Należy wybrać wiadomość i kliknąć  Odpowiedź.

Po wprowadzeniu i kliknąć  Wyślij wiadomość.

Uwaga! Odbiorca jest oznaczony na liście po lewej stronie.
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Wiadomości

Wysyłanie wiadomości
Należy wybrać wiadomość i kliknąć  Nowa wiadomość lub kliknąć w nazwisko
odbiorcy.

Po wprowadzeniu treści i kliknięciu  Wyślij Wiadomość wiadomość zostanie
wysłana.

Uwaga! Odbiorca jest oznaczony na liście po prawej stronie.
Jeżeli odpowiedź ma zostać wysłana do więcej niż jednego odbiorcy należy kliknąć

- 15 –



Menu Dyskusje

Ekran widoczny po zalogowaniu Kursanta i przejścia do menu Dyskusje.

Umożliwia:
 zapoznanie się z dyskusjami toczonymi w ramach OSK
 stworzenie nowego wątku dyskusji
 wypowiedź w dyskusji
 skasowanie wątku w dyskusji
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Dyskusje

Zapoznanie się z dyskusją
Lista wątków.

Lista wypowiedzi w danym wątku wybierz wypowiedź i kliknij  Odpowiedź.
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Dyskusje

Aby stworzyć nowy wątek
Aby rozpocząć nowy wątek należy wpisać jego treść  Wpisz treść wiadomości.
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Menu Harmonogram

Ekran widoczny po zalogowaniu Kursanci i przejścia do menu Harmonogram.

Umożliwia:
 przejrzenie wyznaczonych zajęć stacjonarnych oraz egzaminów wewnętrznych
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Menu Dodatki

Ekran widoczny po zalogowaniu Kursanci i przejścia do menu Dodatki.

Umożliwia:
 zapoznanie się z dodatkowymi materiałami dostarczanymi dla kursantów.

- 20 –



Menu ustawienia

Ekran widoczny po zalogowaniu Kursanta i przejścia do menu Ustawienia.

Umożliwia:
 zmianę wszystkich danych poza numerem pesel.
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Menu Ustawienia

Raport: Chronologiczny
Raport zawiera dane na temat pracy kursanta w systemie uporządkowane zgodnie
z chronologią zapoznawania się z kursem.

- 22 –



Menu Ustawienia

Raport: Strukturalny
Raport zawiera dane na temat pracy kursanta w systemie uporządkowane zgodnie
z kolejnością kursu.
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 Testy w systemie kurs kategorii B
Testy w systemie polegają na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na co najmniej
8 z 10 pytań. Testy występują po następujących rozdziałach lub tematach:

Temat 1 Wiadomości ogólne
Temat 2 Podstawowe pojęcia
Temat 3 Przepisy ogólne o ruchu pojazdów
Lekcja 3.5. Kolejność stosowania się do
znaków, poleceń i sygnałów
TEST
Temat 4 Przepisy szczegółowe o ruchu
pojazdów
Lekcja 4.6. Cofanie
TEST
Lekcja 4.10. Zachowanie wobec pieszych i
rowerzystów
TEST
Lekcja 4.15. Światła zewnętrzne i zasady ich
używania
TEST
Temat 5 Znaki i sygnały na drogach
Lekcja 5.10. Sygnały nadawane
przez osoby kierujące ruchem
TEST
Temat 6 Ogólne warunki używania pojazdu
samochodowego
Temat 7 Kierowca pojazdu samochodowego
Lekcja 7.3. Przestrzeganie przepisów i zasad
kultury jazdy
TEST
Temat 8 Obowiązki i odpowiedzialność
kierowcy i posiadacza samochodu osobowego
Lekcja 8.4. Zachowanie w razie uczestniczenia
w wypadku drogowym
TEST
Temat 9 Przygotowanie do jazdy.
Uruchamianie silnika. Ruszanie i
zatrzymanie. Kręcenie kierownicą- skręty
manewrowe.
Temat 10 Ogólne zasady zmiany biegów.
Ogólne zasady jazdy do tyłu – jazda na wprost,
skręcanie.
Lekcja 10.3. Jazda do tyłu
TEST
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Temat 11 Jazda w ruchu miejskim.
Zmniejszanie prędkości jazdy. Hamowanie
i zatrzymanie. Zatrzymanie i ruszanie na
spadku drogi.
Temat 12 Technika zmiany biegów podczas
jazdy z różnymi prędkościami. Zawracanie.
Parkowanie
Temat 13 Jazda w obszarze zabudowanym
i poza nim – w dzień i po zmierzchu. Jazda
w górach
Lekcja 13.4. Jazda na wzniesieniu i spadku
TEST
Temat 14 Pokonywanie zakrętów
Temat 15 Jazda z przyczepą. Jazda po
drogach ekspresowych i autostradach
Temat 16 Jazda w trudnych warunkach
atmosferycznych
Lekcja 16.2. Poślizg
TEST
Temat 17 Budowa samochodu
– wiadomości ogólne
Temat 18 Silnik i układ napędowy
Temat 19 Układ kierowniczy.
Układ hamulcowy
Temat 20 Ogumienie. Amortyzatory
i stabilizatory
Temat 21 Wyposażenie elektryczne
Temat 22 Czynności obsługowe
Lekcja 22.1. Bezpieczeństwo obsługi
Lekcja 22.2 Obsługa układów pojazdu
TEST

 Limit czasowy kurs kategorii B
System wymaga, aby do testu kończącego poszczególne części materiału Kursant
spędził w systemie co najmniej:
Temat 1 Wiadomości ogólne
Temat 2 Podstawowe pojęcia
Temat 3 Przepisy ogólne o ruchu pojazdów
Lekcja 3.5. Kolejność stosowania się do
znaków, poleceń i sygnałów
do testów: 112 minut
Temat 4 Przepisy szczegółowe o ruchu
pojazdów
Lekcja 4.6. Cofanie
do testów: 195 minut
Lekcja 4.10. Zachowanie wobec pieszych i
rowerzystów
do testów: 310 minut
Lekcja 4.15. Światła zewnętrzne i zasady ich
używania
do testów: 400 minut
Temat 5 Znaki i sygnały na drogach
Lekcja 5.10. Sygnały nadawane przez osoby
kierujące ruchem
do testów: 692 minut
Temat 6 Ogólne warunki używania pojazdu
samochodowego
Temat 7 Kierowca pojazdu samochodowego
Lekcja 7.3. Przestrzeganie przepisów i zasad
kultury jazdy
do testów: 784 minut
Temat 8 Obowiązki i odpowiedzialność
kierowcy i posiadacza samochodu osobowego
Lekcja 8.4. Zachowanie w razie uczestniczenia
w wypadku drogowym
do testów: 836 minut
Temat 9 Przygotowanie do jazdy.
Uruchamianie silnika. Ruszanie i
zatrzymanie. Kręcenie kierownicą- skręty
manewrowe.
Temat 10 Ogólne zasady zmiany biegów.
Ogólne zasady jazdy do tyłu – jazda na wprost,
skręcanie.
Lekcja 10.3. Jazda do tyłu
do testów: 908 minut

Temat 11 Jazda w ruchu miejskim.
Zmniejszanie prędkości jazdy. Hamowanie
i zatrzymanie. Zatrzymanie i ruszanie na
spadku drogi.
Temat 12 Technika zmiany biegów podczas
jazdy z różnymi prędkościami. Zawracanie.
Parkowanie
Temat 13 Jazda w obszarze zabudowanym
i poza nim – w dzień i po zmierzchu. Jazda
w górach
Lekcja 13.4. Jazda na wzniesieniu i spadku
do testów: 1037 minut
Temat 14 Pokonywanie zakrętów
Temat 15 Jazda z przyczepą. Jazda po
drogach ekspresowych i autostradach
Temat 16 Jazda w trudnych warunkach
atmosferycznych
Lekcja 16.2. Poślizg
do testów: 1092 minut
Temat 17 Budowa samochodu
– wiadomości ogólne
Temat 18 Silnik i układ napędowy
Temat 19 Układ kierowniczy.
Układ hamulcowy
Temat 20 Ogumienie. Amortyzatory
i stabilizatory
Temat 21 Wyposażenie elektryczne
Temat 22 Czynności obsługowe
Lekcja 22.1. Bezpieczeństwo obsługi
Lekcja 22.2 Obsługa układów pojazdu
do testów: 1173 minut
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 Testy w systemie – kurs kategorii C
Testy w systemie polegają na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na co najmniej
8 z 10 pytań. Testy występują po następujących rozdziałach lub tematach:
Temat 1 - Prawo jazdy i przepisy ruchu
drogowego
Temat 2 - Podstawowe pojęcia
Temat 3 - Przepisy ogólne o ruchu pojazdów
Lekcja 3.6 - Kolejność stosowania się do
znaków, sygnałów i poleceń
TEST
Temat 4 - Przepisy szczegółowe o ruchu
pojazdów
Lekcja 4.7 - Jazda na skrzyżowaniu i
pierwszeństwo przejazdu
TEST
Lekcja 4.14 - Zasady używania świateł
zewnętrznych
TEST
Temat 5 - Znaki drogowe
Lekcja 5.10 – Sygnały nadawane
przez osoby kierujące ruchem
TEST
Temat 6 - Ogólne warunki używania pojazdu
samochodowego
Temat 7 - Kierowca pojazdu
samochodowego
Temat 8 - Obowiązki i odpowiedzialność
kierowcy i posiadacza samochodu
osobowego
Lekcja 8.4 - Czas pracy kierowców
TEST
Temat 9 - Przygotowanie do jazdy.
Uruchamianie silnika. Ruszanie i
zatrzymywanie. Skręcanie w lewo i prawo
Temat 10 - Ogólne zasady jazdy do tyłu –
jazda na wprost, skręcanie. Zawracanie.
Parkowanie
Lekcja 10.3 - Parkowanie
TEST

Temat 11 - Jazda w ruchu miejskim.
Zmniejszanie prędkości jazdy. Hamowanie
i zatrzymanie. Zatrzymanie i ruszanie na
spadku drogi
Temat 12 - Technika zmiany biegów podczas
jazdy z różnymi prędkościami.
Temat 13 - Charakterystyki pojazdów.
Zwiększenie przyczepności kół przednich.
Dociążenie przodu. Pokonywanie zakrętów
Lekcja 13.3 - Technika pokonywanie zakrętów
w warunkach ruchu miejskiego
TEST
Temat 14 - Jazda w obszarze zabudowanym
i poza nim, w dzień i po zmierzchu. Jazda
w górach
Temat 15 - Jazda po drogach ekspresowych
i autostradach
Temat 16 - Jazda z przyczepą. Holowanie
Temat 17 - Jazda w trudnych warunkach
atmosferycznych
Lekcja 17.2 - Poślizg
TEST
Temat 18 - Budowa pojazdu - wiadomości
ogólne
Temat 19 - Silnik i układ napędowy
Temat 20 - Układ kierowniczy. Układ
hamulcowy
Temat 21 - Ogumienie. Amortyzatory i
stabilizatory
Temat 22 - Wyposażenie elektryczne
Temat 23 - Czynności obsługowe
Lekcja 23.2 - Obsługa układów pojazdu
TEST

 Limit czasowy kurs kategorii C
System wymaga, aby do testu kończącego poszczególne części materiału Kursant
spędził w systemie co najmniej:
Temat 1 - Prawo jazdy i przepisy ruchu
drogowego
Temat 2 - Podstawowe pojęcia
Temat 3 - Przepisy ogólne o ruchu pojazdów
Lekcja 3.6 - Kolejność stosowania się do
znaków, sygnałów i poleceń
do testów: 64 minut
Temat 4 - Przepisy szczegółowe o ruchu
pojazdów
Lekcja 4.7 - Jazda na skrzyżowaniu i
pierwszeństwo przejazdu
do testów: 110 minut
Lekcja 4.14 - Zasady używania świateł
zewnętrznych
do testów: 157 minut
Temat 5 - Znaki drogowe
Temat 6 - Ogólne warunki używania pojazdu
samochodowego
Temat 7 - Kierowca pojazdu
samochodowego
Temat 8 - Obowiązki i odpowiedzialność
kierowcy i posiadacza samochodu
osobowego
Lekcja 8.4 - Czas pracy kierowców
do testów: 427 minut
Temat 9 - Przygotowanie do jazdy.
Uruchamianie silnika. Ruszanie i
zatrzymywanie. Skręcanie w lewo i prawo
Temat 10 - Ogólne zasady jazdy do tyłu –
jazda na wprost, skręcanie. Zawracanie.
Parkowanie
Lekcja 10.3 - Parkowanie
do testów: 484 minut
Temat 11 - Jazda w ruchu miejskim.
Zmniejszanie prędkości jazdy. Hamowanie
i zatrzymanie. Zatrzymanie i ruszanie na
spadku drogi

Temat 12 - Technika zmiany biegów podczas
jazdy z różnymi prędkościami.
Temat 13 - Charakterystyki pojazdów.
Zwiększenie przyczepności kół przednich.
Dociążenie przodu. Pokonywanie zakrętów
Lekcja 13.3 - Technika pokonywanie zakrętów
w warunkach ruchu miejskiego
do testów: 557 minut
Temat 14 - Jazda w obszarze zabudowanym
i poza nim, w dzień i po zmierzchu. Jazda
w górach
Temat 15 - Jazda po drogach ekspresowych
i autostradach
Temat 16 - Jazda z przyczepą. Holowanie
Temat 17 - Jazda w trudnych warunkach
atmosferycznych
Lekcja 17.2 - Poślizg
do testów: 610 minut
Temat 18 - Budowa pojazdu - wiadomości
ogólne
Temat 19 - Silnik i układ napędowy
Temat 20 - Układ kierowniczy. Układ
hamulcowy
Temat 21 - Ogumienie.
Amortyzatory i stabilizatory
Temat 22 - Wyposażenie elektryczne
Temat 23 - Czynności obsługowe
Lekcja 23.2 - Obsługa układów pojazdu
do testów: 900 minut
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 Testy w systemie – kurs kategorii D
Testy w systemie polegają na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na co najmniej
8 z 10 pytań. Testy występują po następujących rozdziałach lub tematach:
Temat 1 - Prawo jazdy i przepisy ruchu
drogowego
Temat 2 - Podstawowe pojęcia
Temat 3 - Przepisy ogólne o ruchu pojazdów
Lekcja 3.7 - Kultura w ruchu drogowym
TEST
Temat 4 - Przepisy szczegółowe o ruchu
pojazdów
Lekcja 4.7 - Jazda na skrzyżowaniu i
pierwszeństwo przejazdu
TEST
Lekcja 4.14 - Zasady używania świateł
zewnętrznych
TEST
Temat 5 - Znaki drogowe
Lekcja 5.10 – Sygnały nadawane
przez osoby kierujące ruchem
TEST
Temat 6 - Ogólne warunki używania pojazdu
samochodowego
Temat 7 - Kierowca pojazdu
samochodowego
Temat 8 - Obowiązki i odpowiedzialność
kierowcy i posiadacza samochodu
osobowego
Lekcja 8.4 - Czas pracy kierowców
TEST
Temat 9 - Przygotowanie do jazdy.
Uruchamianie silnika. Ruszanie i
zatrzymywanie. Skręcanie w lewo i prawo
Temat 10 - Ogólne zasady jazdy do tyłu –
jazda na wprost, skręcanie. Zawracanie.
Parkowanie
Lekcja 10.3 - Parkowanie
TEST
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Temat 11 - Jazda w ruchu miejskim.
Zmniejszanie prędkości jazdy. Hamowanie
i zatrzymanie. Zatrzymanie i ruszanie na
spadku drogi
Temat 12 - Technika zmiany biegów podczas
jazdy z różnymi prędkościami.
Temat 13 - Charakterystyki pojazdów.
Zwiększenie przyczepności kół przednich.
Dociążenie przodu. Pokonywanie zakrętów
Lekcja 13.3 - Technika pokonywanie zakrętów
w warunkach ruchu miejskiego
TEST
Temat 14 - Jazda w obszarze zabudowanym
i poza nim, w dzień i po zmierzchu. Jazda
w górach
Temat 15 - Jazda po drogach ekspresowych
i autostradach
Temat 16 - Jazda z przyczepą. Holowanie
Temat 17 - Jazda w trudnych warunkach
atmosferycznych
Lekcja 17.2 - Poślizg
TEST
Temat 18 - Budowa pojazdu - wiadomości
ogólne
Temat 19 - Silnik i układ napędowy
Temat 20 - Układ kierowniczy. Układ
hamulcowy
Temat 21 - Ogumienie. Amortyzatory i
stabilizatory
Temat 22 - Wyposażenie elektryczne
Temat 23 - Czynności obsługowe
Lekcja 23.2 - Obsługa układów pojazdu
TEST

 Limit czasowy kurs kategorii D
System wymaga, aby do testu kończącego poszczególne części materiału Kursant
spędził w systemie co najmniej:
Temat 1 - Prawo jazdy i przepisy ruchu
drogowego
Temat 2 - Podstawowe pojęcia
Temat 3 - Przepisy ogólne o ruchu pojazdów
Lekcja 3.6 - Kolejność stosowania się do
znaków, sygnałów i poleceń
do testów: 64 minut
Temat 4 - Przepisy szczegółowe o ruchu
pojazdów
Lekcja 4.7 - Jazda na skrzyżowaniu i
pierwszeństwo przejazdu
do testów: 110 minut
Lekcja 4.14 - Zasady używania świateł
zewnętrznych
do testów: 157 minut
Temat 5 - Znaki drogowe
Temat 6 - Ogólne warunki używania pojazdu
samochodowego
Temat 7 - Kierowca pojazdu
samochodowego
Temat 8 - Obowiązki i odpowiedzialność
kierowcy i posiadacza samochodu
osobowego
Lekcja 8.4 - Czas pracy kierowców
do testów: 427 minut
Temat 9 - Przygotowanie do jazdy.
Uruchamianie silnika. Ruszanie i
zatrzymywanie. Skręcanie w lewo i prawo
Temat 10 - Ogólne zasady jazdy do tyłu –
jazda na wprost, skręcanie. Zawracanie.
Parkowanie
Lekcja 10.3 - Parkowanie
do testów: 484 minut
Temat 11 - Jazda w ruchu miejskim.
Zmniejszanie prędkości jazdy. Hamowanie
i zatrzymanie. Zatrzymanie i ruszanie na
spadku drogi

Temat 12 - Technika zmiany biegów podczas
jazdy z różnymi prędkościami.
Temat 13 - Charakterystyki pojazdów.
Zwiększenie przyczepności kół przednich.
Dociążenie przodu. Pokonywanie zakrętów
Lekcja 13.3 - Technika pokonywanie zakrętów
w warunkach ruchu miejskiego
do testów: 557 minut
Temat 14 - Jazda w obszarze zabudowanym
i poza nim, w dzień i po zmierzchu. Jazda
w górach
Temat 15 - Jazda po drogach ekspresowych
i autostradach
Temat 16 - Jazda z przyczepą. Holowanie
Temat 17 - Jazda w trudnych warunkach
atmosferycznych
Lekcja 17.2 - Poślizg
do testów: 610 minut
Temat 18 - Budowa pojazdu - wiadomości
ogólne
Temat 19 - Silnik i układ napędowy
Temat 20 - Układ kierowniczy. Układ
hamulcowy
Temat 21 - Ogumienie.
Amortyzatory i stabilizatory
Temat 22 - Wyposażenie elektryczne
Temat 23 - Czynności obsługowe
Lekcja 23.2 - Obsługa układów pojazdu
do testów: 900 minut
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 Testy w systemie – kurs kategorii A
Testy w systemie polegają na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na co najmniej
8 z 10 pytań. Testy występują po następujących rozdziałach lub tematach:
Temat 1 - Prawo jazdy i przepisy ruchu
drogowego
Temat 2 - Podstawowe pojęci
Temat 3 - Przepisy ogólne o ruchu pojazdów
Lekcja 3.5 - Kolejność stosowania się do
znaków, sygnałów i poleceń
TEST
Temat 4 - Przepisy szczegółowe o ruchu
pojazdów
Lekcja 4.7 - Skrzyżowanie
Lekcja 4.15 - Światła zewnętrzne i zasady ich
używania
TEST
Temat 5 - Znaki drogowe
Lekcja 5.10 - Sygnały nadawane przez osoby
kierujące ruchem
TEST
Temat 6 - Ogólne warunki używania
pojazdów
Temat 7 - Kierowca motocykla
Lekcja 7.7 - Zatrzymanie, cofanie i
przywracanie prawa jazdy i dowodów
rejestracyjnych
TEST
Temat 8 - Budowa motocykla – wiadomości
ogólne
Temat 9 - Silnik i układ napędowy
Temat 10 - Kierownica. Hamulce
Temat 11 - Ogumienie. Amortyzatory.
Wyposażenie elektryczne
Lekcja 11.4 - Światła motocykla
TEST
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Temat 12 - Czynności obsługowe
Lekcja 12.2 - Obsługa układów pojazdu

TEST
Temat 13 - Przygotowanie do jazdy.
Uruchamianie silnika. Ruszanie
i zatrzymanie
Temat 14 - Skręcanie w prawo i w lewo.
Ogólne zasady zmiany biegów. Ominięcie...
Temat 15 - Hamowanie i zatrzymanie.
Jazda w ruchu miejskim i poza obszarem
zabudowanym....
Temat 16 - Jazda w ruchu drogowym w
dzień i po zmierzchu
Temat 17 - Jazda w terenie. Pokonywanie
zakrętów. Jazda na wzniesieniu i spadku
Temat 18 - Jazda po drogach ekspresowych
i autostradach. Holowanie, jazda z
przyczepą....
Temat 19 - Jazda w trudnych warunkach
atmosferycznych. Poślizg
Lekcja 19.2 - Poślizg
TEST

 Limit czasowy kurs kategorii A
System wymaga, aby do testu kończącego poszczególne części materiału Kursant
spędził w systemie co najmniej:
Temat 1 - Prawo jazdy i przepisy ruchu
drogowego
Temat 2 - Podstawowe pojęci
Temat 3 - Przepisy ogólne o ruchu pojazdów
Lekcja 3.5 - Kolejność stosowania się do
znaków, sygnałów i poleceń
do testów: 100 minut
Temat 4 - Przepisy szczegółowe o ruchu
pojazdów
Lekcja 4.7 - Skrzyżowanie
do testów: 162 minut
Lekcja 4.15 - Światła zewnętrzne i zasady ich
używania
do testów: 319 minut
Temat 5 - Znaki drogowe
Lekcja 5.10 - Sygnały nadawane przez osoby
kierujące ruchem
do testów: 548 minut
Temat 6 - Ogólne warunki używania
pojazdów
Temat 7 - Kierowca motocykla
Lekcja 7.7 - Zatrzymanie, cofanie i
przywracanie prawa jazdy i dowodów
rejestracyjnych
do testów: 713 minut

Temat 8 - Budowa motocykla – wiadomości
ogólne
Temat 9 - Silnik i układ napędowy
Temat 10 - Kierownica. Hamulce
Temat 11 - Ogumienie. Amortyzatory.
Wyposażenie elektryczne
Lekcja 11.4 - Światła motocykla
do testów: 802 minut
Temat 12 - Czynności obsługowe
Lekcja 12.2 - Obsługa układów pojazdu
do testów: 840 minut
Temat 13 - Przygotowanie do jazdy.
Uruchamianie silnika. Ruszanie
i zatrzymanie
Temat 14 - Skręcanie w prawo i w lewo.
Ogólne zasady zmiany biegów. Ominięcie...
Temat 15 - Hamowanie i zatrzymanie.
Jazda w ruchu miejskim i poza obszarem
zabudowanym....
Temat 16 - Jazda w ruchu drogowym w
dzień i po zmierzchu
Temat 17 - Jazda w terenie. Pokonywanie
zakrętów. Jazda na wzniesieniu i spadku
Temat 18 - Jazda po drogach ekspresowych
i autostradach. Holowanie, jazda z
przyczepą....
Temat 19 - Jazda w trudnych warunkach
atmosferycznych. Poślizg
Lekcja 19.2 - Poślizg
do testów: 1170 minut
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 Testy w systemie – kurs kategorii AM
Testy w systemie polegają na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na co najmniej
8 z 10 pytań. Testy występują po następujących rozdziałach lub tematach:
Temat 1 - Prawo jazdy i przepisy ruchu
drogowego
Temat 2 - Podstawowe pojęci
Temat 3 - Przepisy ogólne o ruchu pojazdów
Lekcja 3.5 - Kolejność stosowania się do
znaków, sygnałów i poleceń
TEST
Temat 4 - Przepisy szczegółowe o ruchu
pojazdów
Lekcja 4.7 - Skrzyżowanie
Lekcja 4.15 - Światła zewnętrzne i zasady ich
używania
TEST
Temat 5 - Znaki drogowe
Lekcja 5.10 - Sygnały nadawane przez osoby
kierujące ruchem
TEST
Temat 6 - Ogólne warunki używania
pojazdów
Temat 7 - Kierowca motocykla
Lekcja 7.7 - Zatrzymanie, cofanie i
przywracanie prawa jazdy i dowodów
rejestracyjnych
TEST
Temat 8 - Budowa motocykla – wiadomości
ogólne
Temat 9 - Silnik i układ napędowy
Temat 10 - Kierownica. Hamulce
Temat 11 - Ogumienie. Amortyzatory.
Wyposażenie elektryczne
Lekcja 11.4 - Światła motocykla
TEST
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Temat 12 - Czynności obsługowe
Lekcja 12.2 - Obsługa układów pojazdu

TEST
Temat 13 - Przygotowanie do jazdy.
Uruchamianie silnika. Ruszanie
i zatrzymanie
Temat 14 - Skręcanie w prawo i w lewo.
Ogólne zasady zmiany biegów. Ominięcie...
Temat 15 - Hamowanie i zatrzymanie.
Jazda w ruchu miejskim i poza obszarem
zabudowanym....
Temat 16 - Jazda w ruchu drogowym w
dzień i po zmierzchu
Temat 17 - Jazda w terenie. Pokonywanie
zakrętów. Jazda na wzniesieniu i spadku
Temat 18 - Jazda po drogach ekspresowych
i autostradach. Holowanie, jazda z
przyczepą....
Temat 19 - Jazda w trudnych warunkach
atmosferycznych. Poślizg
Lekcja 19.2 - Poślizg
TEST

 Limit czasowy kurs kategorii AM
System wymaga, aby do testu kończącego poszczególne części materiału Kursant
spędził w systemie co najmniej:
Temat 1 - Prawo jazdy i przepisy ruchu
drogowego
Temat 2 - Podstawowe pojęci
Temat 3 - Przepisy ogólne o ruchu pojazdów
Lekcja 3.5 - Kolejność stosowania się do
znaków, sygnałów i poleceń
do testów: 41 minut
Temat 4 - Przepisy szczegółowe o ruchu
pojazdów
Lekcja 4.7 - Skrzyżowanie
do testów: 63 minut
Lekcja 4.15 - Światła zewnętrzne i zasady ich
używania
do testów: 123 minut
Temat 5 - Znaki drogowe
Lekcja 5.10 - Sygnały nadawane przez osoby
kierujące ruchem
do testów: 209 minut
Temat 6 - Ogólne warunki używania
pojazdów
Temat 7 - Kierowca motocykla
Lekcja 7.7 - Zatrzymanie, cofanie i
przywracanie prawa jazdy i dowodów
rejestracyjnych
do testów: 271 minut

Temat 8 - Budowa motocykla – wiadomości
ogólne
Temat 9 - Silnik i układ napędowy
Temat 10 - Kierownica. Hamulce
Temat 11 - Ogumienie. Amortyzatory.
Wyposażenie elektryczne
Lekcja 11.4 - Światła motocykla
do testów: 305 minut
Temat 12 - Czynności obsługowe
Lekcja 12.2 - Obsługa układów pojazdu
do testów: 319 minut
Temat 13 - Przygotowanie do jazdy.
Uruchamianie silnika. Ruszanie
i zatrzymanie
Temat 14 - Skręcanie w prawo i w lewo.
Ogólne zasady zmiany biegów. Ominięcie...
Temat 15 - Hamowanie i zatrzymanie.
Jazda w ruchu miejskim i poza obszarem
zabudowanym....
Temat 16 - Jazda w ruchu drogowym w
dzień i po zmierzchu
Temat 17 - Jazda w terenie. Pokonywanie
zakrętów. Jazda na wzniesieniu i spadku
Temat 18 - Jazda po drogach ekspresowych
i autostradach. Holowanie, jazda z
przyczepą....
Temat 19 - Jazda w trudnych warunkach
atmosferycznych. Poślizg
Lekcja 19.2 - Poślizg
do testów: 450 minut
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Produkt zgodny z programem zawartym w Rozporządzeniu
z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
Wszelkie prawa zastrzeżone
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