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Zawartość systemu

e-prawojazdy.eu
•
•
•
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ponad 2000 slajdów.
ponad 3000 ilustracji
ponad 180 filmów ilustrujących
ponad 20 godzin filmów
instruktażowych

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

Instrukcja obsługi
dla Wykładowcy

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 wykładowcy?
Aktywacja konta wykładowcy
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 wykładowcy i kliknąć wyślij
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Następnie wykładowca 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 wykładowcy:

PESEL.(identyfikator szkoły)
przykład: 12345678901.osk

Logowanie do systemu jest możliwe na stronie:

http://www.e-prawojazdy.eu/
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Administrator OSK1)

Wykładowca OSK2)

Pracownik OSK2)

Kursant

pesel.(symbol ośrodka)

pesel.(symbol ośrodka)

pesel

Uprawnienia:

nip.(symbol ośrodka)

Rodzaje kont w systemie i uprawnienia

Dodawanie pracowników OSK
Dodawanie Wykładowców
Możliwość deaktywacji Wykładowcy w systemie
Możliwość deaktywacji pracowników OSK w systemie
Zakup materiałów szkoleniowych
Dodawanie kursantów
Edycja danych kursantów
Nadzór nad procesem szkolenia
Zamykanie szkolenia kursantów
Zmiana stanu zamknięcia kursu jest możliwa przez 5 dni
Edycja informacji o zakwalifikowaniu kursanta
do egzaminu wewnętrznego
Edycja informacji o zaliczeniu egzaminu wewnętrznego
Zarządzanie harmonogramami własnych kursantów
Zarządzanie harmonogramami kursantów
Możliwość usuwania dowolnych wpisów w dyskusji
Przeglądanie materiałów Kursu
Branie udziału w dyskusjach
Wysyłanie wiadomości

Login

1) Konto Administratora OSK jest rodzajem konta pracownika.
2) Opcja dostępna w zależności od przydzielonych uprawnień.
Uwaga! Wszystkie nowo tworzone konta mają maksymalny zakres uprawnień.
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Znaczenie uprawnień
Zakup materiałów szkoleniowych - umożliwia zamawianie w imieniu szkoły
materiałów wraz z kodami dostępu
Dodawanie kursantów - umożliwia dodawanie kursantów do systemu i szkoły
Edycja danych kursantów - umożliwia zmianę danych kursantów (imienia, nazwiska,
numeru telefonu)
Zamykanie szkolenia kursantów - umożliwia zamykanie procesu szkolenia kursantów
w imieniu szkoły - bez względu na spełnienie warunków.
Uwaga! Zmiana stanu zamknięcia kursu jest możliwa w ciągu 5 dni z poziomu
administratora szkoły
Edycja informacji o zakwalifikowaniu kursanta do egzaminu wewnętrznego umożliwia kwalifikowanie kursanta do egzaminu wewnętrznego
Edycja informacji o zaliczeniu egzaminu wewnętrznego - umożliwia zaznaczanie
zaliczenia egzaminu wewnętrznego.
Uwaga! Egzamin wewnętrzny powinien być przeprowadzany pod nadzorem
Wykładowcy.
Zarządzanie harmonogramami własnymi kursantów - możliwość zmiany
harmonogramów własnych kursantów
Możliwość usuwania dowolnych wpisów w dyskusji - możliwość usuwania wpisów
pojawiających się w dyskusji
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Menu główne Wykładowcy
Menu górne pozwalające wywołać poszczególne opcje
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 Pulpit główny Wykładowcy
Główny ekran widoczny po zalogowaniu Wykładowcy

Umożliwia:
 zapoznanie się z zawartością kursu
 zamówienie materiałów szkoleniowych
 dodawanie kursanta
 przechodzenie do edycji swoich danych
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Pulpit główny

Zapoznanie się z zawartością kursu
Aby rozwinąć listę lekcji kliknij w nazwę działu (np. Temat 1).

Aby rozwinąć listę slajdów wystarczy dwukrotnie kliknąć w nazwę lekcji (np. Lekcja 1.1).

Aby przejść do konkretnego slajdu należy kliknąć w jego tytuł (np. Slajd 1).

-9–



Pulpit główny

Zamówienie materiałów szkoleniowych
Należy kliknąć  Zamów materiały szkoleniowe.

W otwartym formularzu należy wpisać ilość materiałów i rodzaj kursu, a następnie
 kliknąć Wyślij.

Zamówienie zostanie wysłane do Grupy IMAGE, a potwierdzenie zamówienia e-mailem
zostanie skierowane na adres poczty OSK.
Uwaga! W czasie składania zamówienia można zmienić wszelkie dane poza danymi
rozliczeniowymi.
Dane rozliczeniowe może zmienić jedynie operator systemu.
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Pulpit główny

Dodawanie kursanta
Należy kliknąć  Dodaj kursanta

Należy wypełnić formularz i potwierdzić klikając  Dodaj kursanta

Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link z informacjami jak
aktywować konto.
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Pulpit główny

Edytuj swoje dane
Należy kliknąć  Edytuj swoje dane.

W oknie tym można zmienić dane swoje Dane (Wykładowcy).

Można zmienić wszystkie dane poza numerem pesel, który jest niezmienny.
ZMiany zostaną uwzględnione po wybraniu zapisz.
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Menu Kursanci

Ekran widoczny po zalogowaniu Wykładowcy i przejścia do menu Kursanci.

Umożliwia:
 dodanie nowego kursanta (patrz strona xxx)
 wyszukanie kursanta wg. parametru
 ponownie wysłanie linku aktywacyjnego
 przejście do edycji profilu kursanta
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Kursanci

Wyszukiwanie kursanta
Należy wpisać informację w oknie i kliknąć  Szukaj.

System wyświetli wszystkie rekordy (kursantów) spełniających warunki.

Wyszukiwać można dowolny ciąg znaków występujących we wszystkich polach
formularza: imieniu, nazwisku, peselu, identyfikatorze indywidualnym.
Np. wpisanie w pole szukaj 12345, wyświetli powyższą listę, natomiast 12345678901
poniższą.
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Kursanci

Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego
Należy wybrać kursanta i kliknąć  Ponowne wyślij link aktywacyjny.

Uwaga! Link aktywacyjny można wysłać ponownie do kursantów, którzy dotychczas
nie aktywowali konta – na liście kursantów ich dane są wyświetlone na czerwono.
Link zostanie wysłany automatycznie po kliknięciu przycisku.
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Kursanci

Edycja profilu kursanta
Należy kliknąć  Zobacz profil.

Strona Proilu umożliwia:
 edycje danych teleadresowych kursanta
 zmianę wykładowce prowadzącego
 zaliczenie zajęć z pierwszej pomocy
 zakwalifikowanie do egzaminu wewnętrznego
 zaliczenie egzaminu wewnętrznego
 zakończenie procesu szkolenia
 dodanie egzamin wewnętrzny
 dodanie zajęcia stacjonarne
 wysłanie wiadomości do kursanta
 wysłanie wiadomości e-mail do kursanta
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Kursanci

Edycja danych kursanta
W oknie Profilu kursanta należy kliknąć  Edytuj dane kursanta.

W oknie można edytować i modyfikować wszystkie dane kursanta poza numerem
PESEL, który służy do jego identyfikacji w systemie.

Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu  Zapisz dane.
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Kursanci

Profil kursanta – zaliczenie zajęć
Zaliczone zajęcia z pierwszej pomocy należy kliknąć  Edytuj.

W oknie dodać datę i zaznaczyć w boxie odbycie zajęć z pierwszej pomocy.

Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu  Zapisz zmianę.
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Kursanci

Profil kursanta – Kwalifikacja do egzaminu wewnętrznego
Aby zakwalifikować kursanta do Egzaminu wewnętrznego należy kliknąć  Zakwalifikuj.

W oknie dodać datę i zaznaczyć w box-ie kwalifikację do egzaminu.
Uwaga! Kwalifikacja do egzaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem spełnienia
wymagań stawianych przez przepisy o szkoleniu.
Uwaga! Egzamin nie może być zaplanowany szybciej niż przed upywem 72 godzin.
Uwaga! OSK jest zobowiązane do poinformowania starostwa o zaplanowym egzaminie
wewnętrznym.

Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu  Zapisz zmiany.
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Kursanci

Profil kursanta – Zaliczenie egzaminu wewnętrznego
Aby zaznaczyć zdanie Egzaminu wewnętrznego  Edytuj.

W oknie dodać datę i zaznaczyć w box-ie pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego.
Uwaga! Zaznaczenie pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego jest
poświadczeniem jego odbycia przez kursanta zgodnie w wymogami prawa.

Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu  Zapisz zmiany.
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Kursanci

Profil kursanta – Zakończenie szkolenie kursanta
Aby zakończyć proces szkolenia należy wybrać  Zakończ szkolenie kursanta.

W oknie dodać datę i zaznaczyć w box-ie pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego.
Uwaga! Zaznaczenie zakończenia szkolenia jest równoznaczne z zablokowaniem
kursantowi dostępu do kursu.

Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu  Zapisz zmiany.
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Kursanci

Profil kursanta – Dodanie daty egzaminu wewnętrznego
Aby wyznaczyć datę egzaminu wewnętrznego należy kliknąć  Dodaj egzamin
wewnętrzny.

W oknie dodać datę, lokalizację, datę i godziny wyznaczanego egzaminu.
Uwaga! Kwalifikacja do egzaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem spełnienia
wymagań stawianych przez prawa.
Uwaga! Egzamin nie może być zaplanowany szybciej niż przed upywem 72 godzin.
Uwaga! OSK jest zobowiązane do poinformowania starostwa o zaplanowym egzaminie
wewnętrznym.

Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu  Zapisz.
Uwaga! Informacja o wyznaczonym egzaminie pojawi się w harmonogramie kursanta
oraz zostanie ona do niego wysłana.
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Kursanci

W przypadku wprowadzenia daty na mniej niż 72 godziny zostanie wyświetlony
stosowny komunikat.

Uwaga! Wprowadzenie nieprawidłowej daty jest możliwe tylko z konta administratora
OSK
Aby skasować wpis o egzaminie wewnętrznym należy kliknąć  Edytuj.

A następnie kliknąć w ikonę Kosza.
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Kursanci

Profil kursanta – Dodanie daty zajęć stacjonarnych
Aby wyznaczyć datę zajęć stacjonarnych, należy kliknąć  Dodaj zajęcia stacjonarne.

W oknie dodać datę, lokalizację, datę i godziny wyznaczanych zajęć.

Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu  Zapisz.
Uwaga! Informacja o wyznaczonych zajęciach pojawi się w harmonogramie kursanta
oraz zostanie ona do niego wysłana.
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Kursanci

Wyślij wiadomość
Aby wysłać wiadomość do kursanta w systemie, należy kliknąć  Wyślij wiadomość.

Po wpisaniu wiadomości należy kliknąć  Wyślij wiadomość.
Uwaga! Na liście zaznaczone jest nazwisko odbiorcy.
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Kursanci

Wyślij e-mail
Aby wysłać wiadomość e-mail do kursanta należy kliknąć  Wyślij e-mail.

Po kliknięciu otworzy się domyślny program pocztowy w systemie
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Menu Raporty

Ekran widoczny po zalogowaniu Wykładowcy i przejścia do menu Raporty.

Umożliwia:
 obejrzenie raportów aktywności kursantów przypisanych danemu wykładowcy
 obejrzenia raportu swojej aktywności
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Raporty

Wybór rodzaju kursu
Należy wybrać rodzaj kursu z rozwijanej listy.

Wybór ten ma wpływ na listę kursantów – zostaną wyświeleni jedynie biorący udział
w danym kursie.

Po wybraniu konkretnego można wybrać rodzaj raportu
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Raporty

Rodzaje raportów
Raport: Karta przeprowadzonych zajęć
Raport zawiera informacje uporządkowane zgodne z kartą przeprowadzonych zajęć.
Tematy na karcie nie są zgodne z programem nauczania w związku z tym postęp
kursanta nie jest liniowy.
Przypisanie poszczególnych zajęc do karty znajdą Państwo na końcu instrukcji.
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Raporty

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

Raport: Strukturalny
Raport zawiera dane na temat pracy kursanta w systemie uporządkowane zgodnie
z kolejnością kursu.
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Menu Harmonogram

Ekran widoczny po zalogowaniu Wykładowcy i przejścia do menu Harmonogram.

Umożliwia:
 przejrzenie wyznaczonych zajęć stacjonarnych oraz egzaminów wewnętrznych
dla wykładowcy.
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Menu Wiadomości

Ekran widoczny po zalogowaniu Wykładowcy i przejścia do menu Wiadomości.

Umożliwia:
 zapoznanie się z przysłanymi wiadomościami
 odpowiedź na wiadomości
 wysłanie wiadomości do wykładowców, pracowników i kursantów
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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 prawej 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
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Menu Dyskusje

Ekran widoczny po zalogowaniu Wykładowcy 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

Odpowiedź w wątku
Należy wybrać wątek i klikąć  Dodaj Odpowiedź..

Po wpisaniu treści wypowiedzi należy kliknąć  Wyślij 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 Dodatki

Ekran widoczny po zalogowaniu Wykładowcy i przejścia do menu Dodatki.

Umożliwia:
 zapoznanie się z dodatkowymi materiałami dostarczanymi dla kursantów,
wykładowców i pracowników OSK
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Menu ustawienia

Ekran widoczny po zalogowaniu Wykładowcy i przejścia do menu Ustawienia.

Umożliwia:
 zmianę wszystkich danych poza numerem pesel.

- 41 –

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

Kliknięcie w odnośnik przeniesie na stronę aktywacyjną konta:

gdzie należy podać identyfikator i numer pesel, kliknąć  Wyślij.
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Następnie kursant 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

Logowanie do systemu jest możliwe na stronie:

http://www.e-prawojazdy.eu/
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 Karta przeprowadzonych zajęć
Należy kliknąć  Kursanci  Zobacz profil  Raporty 
 Karta przeprowadzonych zajęć.
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Dane w raporcie są modyfikowane do momentu zapoznania się przez Kursanta
z całym programem w wymaganym przepisami, lub dłuższym czasie.
Kolejne wejścia do systemu nie są rejestrowane.
Raport w formacie pdf jest zgodny z wzorem zawartym w Rozporządzeniu z dnia
13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
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3ODQRZDQLHWUDVSU]HMD]GXF]\WDQLHPDSGURJRZ\FK

:DUXQNLEH]SLHF]HĔVWZD]ZLą]DQH]]DáDGXQNLHPUR]PLHV]F]DQLHPL]DPRFRZDQLHPáDGXQNXGRW\F]\V]NROHQLD
Z]DNUHVLHNDWHJRULL&&(&&(SUDZDMD]G\

2SRZLHG]LDOQRĞüLRERZLą]NLNLHURZF\ZREHFSU]HZRĪRQ\FKRVyEGRW\F]\V]NROHQLDZ]DNUHVLHNDWHJRULL''('
'(SUDZDMD]G\

2JyOQH]DVDG\EXGRZ\HNVSORDWDFMLLXWU]\PDQLDSRGVWDZRZ\FKXNáDGyZMH]GQ\FKSRMD]GX

17

18

19

20

21

Suma godzin

=DVDG\RGQRV]ąFHVLĊGRURG]DMXZ\NRQ\ZDQHJRWUDQVSRUWXRVyEOXEWRZDUyZRUD]GRNXPHQWyZZ\PDJDQ\FK
ZNUDMRZ\PLPLĊG]\QDURGRZ\PSU]HZR]LHRVyELWRZDUyZ

16

3LHF]ĊüMHGQRVWNLSURZDG]ąFHMV]NROHQLH

3U]HSLV\UHJXOXMąFHF]DVSUDF\LRGSRF]\QNXNLHURZFyZ XPLHMĊWQRĞüNRU]\VWDQLD]WDFKRJUDIX

15

7HPDW\GRGDWNRZHZ]DNUHVLHNDWHJRULL&&(&&(''(''(SUDZDMD]G\

:\NRU]\VW\ZDQLHĞURGNyZRFKURQQ\FK NDVNUĊNDZLFHXEUDQLH

12

7HPDW\GRGDWNRZHZ]DNUHVLHNDWHJRULL$0$$$SUDZDMD]G\

=DVDG\]DFKRZDQLDEH]SLHF]QHMRGOHJáRĞFLSRPLĊG]\SRMD]GDPLSU]\XZ]JOĊGQLHQLXMD]G\ZUyĪQ\FKZDUXQNDFK
DWPRVIHU\F]Q\FKSRUDFKGQLDLQRF\LSRUyĪQ\FKQDZLHU]FKQLDFKMH]GQL

2

7HPDW\ND]DMĊüWHRUHW\F]Q\FK

=DVDG\]DFKRZDQLDRVWURĪQRĞFLLZáDĞFLZHMSRVWDZ\ZVWRVXQNXGRLQQ\FKXF]HVWQLNyZUXFKXGURJRZHJR

1

/S



1ULQVWUXNWRUDSURZDG]ąFHJRV]NROHQLHWHRUHW\F]QHOXELPLĊLQD]ZLVNRZ\NáDGRZF\

3(6(/1UZNVLąĪFHHZLG

Podpis
osoby
szkolonej
Data
szkolenia
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Podpis
instruktora/
Z\NáDGRZF\

Karta przeprowadzonych zajęć:

 Zakres programowy systemu B

Tematyka kursu jest zgodna z obowiązującym progamem szkoleniowym.
Poszczególne tematy obejmują następujące elementy karty przeproadzonych zajęć

,PLĊLQD]ZLVNRRVRE\V]NRORQHM

:Sá\ZQDIXQNFMHSHUFHSF\MQHSRGHMPRZDQHGHF\]MHF]DVUHDNFMLOXE]PLDQĊ]DFKRZDQLDNLHUXMąFHJRSRMD]GHP
PLQDONRKROXOXELQQHJRSRGREQLHG]LDáDMąFHJRĞURGNDZDKDĔ VWDQXHPRFMRQDOQHJR]PĊF]HQLD

=DJURĪHQLD]ZLą]DQH]QLHGRĞZLDGF]HQLHPLQQ\FKXF]HVWQLNyZUXFKXGURJRZHJRQDMEDUG]LHMSRGDWQ\FKQDU\]\NR
WDNLFKRVyEMDNG]LHFLSLHVLURZHU]\ĞFLOXERVRE\RRJUDQLF]RQHMVZRERG]LHUXFKX

=DJURĪHQLD]ZLą]DQH]UXFKHPGURJRZ\PLSURZDG]HQLHPUyĪQHJRURG]DMXSRMD]GyZZUyĪQRURGQ\FKZDUXQNDFK
ZLGRF]QRĞFL

=DVDG\NRU]\VWDQLD]Z\SRVDĪHQLDSRMD]GX]ZLą]DQHJR]]DSHZQLHQLHPEH]SLHF]HĔVWZDMD]G\

=DVDG\XĪ\WNRZDQLDSRMD]GXSU]HZR]XRVyELáDGXQNyZ]XZ]JOĊGQLHQLHPRFKURQ\ĞURGRZLVND

=DVDG\UXFKXGURJRZHJRZV]F]HJyOQRĞFLRGQRV]ąFHVLĊGRRJUDQLF]HĔSUĊGNRĞFLSLHUZV]HĔVWZDSU]HMD]GX
]QDNyZLV\JQDáyZRUD]GRNXPHQWyZXSUDZQLDMąF\FKGRNLHURZDQLDSRMD]GDPLLXĪ\ZDQLDSRMD]GX

=DVDG\SRVWĊSRZDQLDZUD]LHXF]HVWQLF]HQLDZZ\SDGNXGURJRZ\PRUD]]DVDG\XG]LHODQLDSRPRF\R¿DURPZ\SDGNX

5RG]DMHGUyJL]DJURĪHQLD]ZLą]DQH]HVWDQHPLFKQDZLHU]FKQL

=DGDQLDLNU\WHULDRFHQ\RERZLą]XMąFHQDHJ]DPLQLHSDĔVWZRZ\P

3

4

5

6

7

8

9

10

11

:LGRF]QRĞüNLHURZFyZPRWRF\NOLSU]H]LQQ\FKXĪ\WNRZQLNyZGUyJ

&]\QQLNLU\]\ND]ZLą]DQH]HĞOLVNLPLHOHPHQWDPLGUyJ VWXG]LHQNLV]\Q\WUDPZDMRZH

13

14

:SRQLĪV]\FKUXEU\NDFKQDOHĪ\]QDNLHP;R]QDF]\ü]DNUHVSURZDG]RQHJRZGDQ\PGQLXV]NROHQLDWHRUHW\F]QHJR

1UXSUDZQLHQLDRVRE\SURZDG]ąFHMV]NROHQLH]SRPRF\SU]HGOHNDUVNLHM

1.9
14.4, 17.1-17,2
7.1-7.4, 15.1
1.6, 3.2-3.4
14.5
1.8, 6.3, 6.6, 13.1-13.3
6.1-6.2, 9.1-9.5, 10.1-10.3, 11.1-11.3, 12.1-12.2, 14.1-14.3, 15.2
3.1-3.6, 4.1-4.14, 5.1-5.10, 8.2
24.1
1.3-1.5, 2.1-2.6
1.1

ĝURGNLRVWURĪQRĞFLSRGHMPRZDQHZSU]\SDGNXDZDULLSRMD]GX

3ODQRZDQLHWUDVSU]HMD]GXF]\WDQLHPDSGURJRZ\FK

:DUXQNLEH]SLHF]HĔVWZD]ZLą]DQH]]DáDGXQNLHPUR]PLHV]F]DQLHPL]DPRFRZDQLHPáDGXQNXGRW\F]\V]NROHQLD
Z]DNUHVLHNDWHJRULL&&(&&(SUDZDMD]G\

2SRZLHG]LDOQRĞüLRERZLą]NLNLHURZF\ZREHFSU]HZRĪRQ\FKRVyEGRW\F]\V]NROHQLDZ]DNUHVLHNDWHJRULL''('
'(SUDZDMD]G\

2JyOQH]DVDG\EXGRZ\HNVSORDWDFMLLXWU]\PDQLDSRGVWDZRZ\FKXNáDGyZMH]GQ\FKSRMD]GX

17

18

19

20

21

Data
szkolenia

Suma godzin

=DVDG\RGQRV]ąFHVLĊGRURG]DMXZ\NRQ\ZDQHJRWUDQVSRUWXRVyEOXEWRZDUyZRUD]GRNXPHQWyZZ\PDJDQ\FK
ZNUDMRZ\PLPLĊG]\QDURGRZ\PSU]HZR]LHRVyELWRZDUyZ

16

3LHF]ĊüMHGQRVWNLSURZDG]ąFHMV]NROHQLH

3U]HSLV\UHJXOXMąFHF]DVSUDF\LRGSRF]\QNXNLHURZFyZ XPLHMĊWQRĞüNRU]\VWDQLD]WDFKRJUDIX

15

8.4
8.1, 8.3
7.3
7.5
6.5, 16.1
6.4
18.1, 19.1-19.6, 20.1-20.2, 21.1-21.2, 22.1-22.2, 23.1-23.2

7HPDW\GRGDWNRZHZ]DNUHVLHNDWHJRULL&&(&&(''(''(SUDZDMD]G\

:\NRU]\VW\ZDQLHĞURGNyZRFKURQQ\FK NDVNUĊNDZLFHXEUDQLH

12

7HPDW\GRGDWNRZHZ]DNUHVLHNDWHJRULL$0$$$SUDZDMD]G\

=DVDG\]DFKRZDQLDEH]SLHF]QHMRGOHJáRĞFLSRPLĊG]\SRMD]GDPLSU]\XZ]JOĊGQLHQLXMD]G\ZUyĪQ\FKZDUXQNDFK
DWPRVIHU\F]Q\FKSRUDFKGQLDLQRF\LSRUyĪQ\FKQDZLHU]FKQLDFKMH]GQL

2

7HPDW\ND]DMĊüWHRUHW\F]Q\FK

=DVDG\]DFKRZDQLDRVWURĪQRĞFLLZáDĞFLZHMSRVWDZ\ZVWRVXQNXGRLQQ\FKXF]HVWQLNyZUXFKXGURJRZHJR

1

/S



1ULQVWUXNWRUDSURZDG]ąFHJRV]NROHQLHWHRUHW\F]QHOXELPLĊLQD]ZLVNRZ\NáDGRZF\

3(6(/1UZNVLąĪFHHZLG

Podpis
osoby
szkolonej
Podpis
instruktora/
Z\NáDGRZF\

Karta przeprowadzonych zajęć:

 Zakres programowy systemu CD

Tematyka kursu jest zgodna z obowiązującym progamem szkoleniowym.
Poszczególne tematy obejmują następujące elementy karty przeproadzonych zajęć
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,PLĊLQD]ZLVNRRVRE\V]NRORQHM

:Sá\ZQDIXQNFMHSHUFHSF\MQHSRGHMPRZDQHGHF\]MHF]DVUHDNFMLOXE]PLDQĊ]DFKRZDQLDNLHUXMąFHJRSRMD]GHP
PLQDONRKROXOXELQQHJRSRGREQLHG]LDáDMąFHJRĞURGNDZDKDĔVWDQXHPRFMRQDOQHJR]PĊF]HQLD

=DJURĪHQLD]ZLą]DQH]QLHGRĞZLDGF]HQLHPLQQ\FKXF]HVWQLNyZUXFKXGURJRZHJRQDMEDUG]LHMSRGDWQ\FKQDU\]\NR
WDNLFKRVyEMDNG]LHFLSLHVLURZHU]\ĞFLOXERVRE\RRJUDQLF]RQHMVZRERG]LHUXFKX

=DJURĪHQLD]ZLą]DQH]UXFKHPGURJRZ\PLSURZDG]HQLHPUyĪQHJRURG]DMXSRMD]GyZZUyĪQRURGQ\FKZDUXQNDFK
ZLGRF]QRĞFL

=DVDG\NRU]\VWDQLD]Z\SRVDĪHQLDSRMD]GX]ZLą]DQHJR]]DSHZQLHQLHPEH]SLHF]HĔVWZDMD]G\

=DVDG\XĪ\WNRZDQLDSRMD]GXSU]HZR]XRVyELáDGXQNyZ]XZ]JOĊGQLHQLHPRFKURQ\ĞURGRZLVND

=DVDG\UXFKXGURJRZHJRZV]F]HJyOQRĞFLRGQRV]ąFHVLĊGRRJUDQLF]HĔSUĊGNRĞFLSLHUZV]HĔVWZDSU]HMD]GX
]QDNyZLV\JQDáyZRUD]GRNXPHQWyZXSUDZQLDMąF\FKGRNLHURZDQLDSRMD]GDPLLXĪ\ZDQLDSRMD]GX

=DVDG\SRVWĊSRZDQLDZUD]LHXF]HVWQLF]HQLDZZ\SDGNXGURJRZ\PRUD]]DVDG\XG]LHODQLDSRPRF\R¿DURPZ\SDGNX

5RG]DMHGUyJL]DJURĪHQLD]ZLą]DQH]HVWDQHPLFKQDZLHU]FKQL

=DGDQLDLNU\WHULDRFHQ\RERZLą]XMąFHQDHJ]DPLQLHSDĔVWZRZ\P

3

4

5

6

7

8

9

10

11

:LGRF]QRĞüNLHURZFyZPRWRF\NOLSU]H]LQQ\FKXĪ\WNRZQLNyZGUyJ

&]\QQLNLU\]\ND]ZLą]DQH]HĞOLVNLPLHOHPHQWDPLGUyJ VWXG]LHQNLV]\Q\WUDPZDMRZH

13

14

:SRQLĪV]\FKUXEU\NDFKQDOHĪ\]QDNLHP;R]QDF]\ü]DNUHVSURZDG]RQHJRZGDQ\PGQLXV]NROHQLDWHRUHW\F]QHJR

6.4
11.4
19.2

1UXSUDZQLHQLDRVRE\SURZDG]ąFHMV]NROHQLH]SRPRF\SU]HGOHNDUVNLHM

1.2, 2.4, 2.6, 3.2-3.4, 7.1, 7.4
15.3, 16.1-16.3, 17.1, 18.1
7.2-7.3
4.10-4.11
19.1
4.15, 6.2-6.3, 6.5-6.7
8.1, 9.1-9.5, 10.1-10.2, 11.1-11.3, 12.1-12.2, 13.1-13.3, 14.1-14.4, 15.1-15.2, 17.2-17.4
2.5, 3.1, 3.5, 4.1-4.9,4.12, 4.14, 5.1-5.10, 6.1, 7.5-7.7
20.1-20.2
2.1-2.3
1.1

ĝURGNLRVWURĪQRĞFLSRGHMPRZDQHZSU]\SDGNXDZDULLSRMD]GX

3ODQRZDQLHWUDVSU]HMD]GXF]\WDQLHPDSGURJRZ\FK

:DUXQNLEH]SLHF]HĔVWZD]ZLą]DQH]]DáDGXQNLHPUR]PLHV]F]DQLHPL]DPRFRZDQLHPáDGXQNXGRW\F]\V]NROHQLD
Z]DNUHVLHNDWHJRULL&&(&&(SUDZDMD]G\

2SRZLHG]LDOQRĞüLRERZLą]NLNLHURZF\ZREHFSU]HZRĪRQ\FKRVyEGRW\F]\V]NROHQLDZ]DNUHVLHNDWHJRULL''('
'(SUDZDMD]G\

2JyOQH]DVDG\EXGRZ\HNVSORDWDFMLLXWU]\PDQLDSRGVWDZRZ\FKXNáDGyZMH]GQ\FKSRMD]GX

17

18

19

20

21

Suma godzin

=DVDG\RGQRV]ąFHVLĊGRURG]DMXZ\NRQ\ZDQHJRWUDQVSRUWXRVyEOXEWRZDUyZRUD]GRNXPHQWyZZ\PDJDQ\FK
ZNUDMRZ\PLPLĊG]\QDURGRZ\PSU]HZR]LHRVyELWRZDUyZ

16

3LHF]ĊüMHGQRVWNLSURZDG]ąFHMV]NROHQLH

3U]HSLV\UHJXOXMąFHF]DVSUDF\LRGSRF]\QNXNLHURZFyZ XPLHMĊWQRĞüNRU]\VWDQLD]WDFKRJUDIX

15

7HPDW\GRGDWNRZHZ]DNUHVLHNDWHJRULL&&(&&(''(''(SUDZDMD]G\

:\NRU]\VW\ZDQLHĞURGNyZRFKURQQ\FK NDVNUĊNDZLFHXEUDQLH

12

7HPDW\GRGDWNRZHZ]DNUHVLHNDWHJRULL$0$$$SUDZDMD]G\

=DVDG\]DFKRZDQLDEH]SLHF]QHMRGOHJáRĞFLSRPLĊG]\SRMD]GDPLSU]\XZ]JOĊGQLHQLXMD]G\ZUyĪQ\FKZDUXQNDFK
DWPRVIHU\F]Q\FKSRUDFKGQLDLQRF\LSRUyĪQ\FKQDZLHU]FKQLDFKMH]GQL

2

7HPDW\ND]DMĊüWHRUHW\F]Q\FK

=DVDG\]DFKRZDQLDRVWURĪQRĞFLLZáDĞFLZHMSRVWDZ\ZVWRVXQNXGRLQQ\FKXF]HVWQLNyZUXFKXGURJRZHJR

1

/S



1ULQVWUXNWRUDSURZDG]ąFHJRV]NROHQLHWHRUHW\F]QHOXELPLĊLQD]ZLVNRZ\NáDGRZF\
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Podpis
osoby
szkolonej
Data
szkolenia
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Podpis
instruktora/
Z\NáDGRZF\

Karta przeprowadzonych zajęć:

 Zakres programowy systemu A i AM

Tematyka kursu jest zgodna z obowiązującym progamem szkoleniowym.
Poszczególne tematy obejmują następujące elementy karty przeproadzonych zajęć

 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 4.14. Światła zewnętrzne i zasady ich
używania
TEST
Temat 5 Znaki i sygnały na drogach
Lekcja 5.11. Sygnały dźwiękowe
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

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 13.3. Jazda w górach
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
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 Limit czasowy – kurs kategorii B
Na życzenie możemy uruchomić limit czasowy nie pozwalający ukończyć/zapoznać się
z kursem w czasie krótszym niż 26 godzin.
System będzie wymagał, 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 4.14. Światła zewnętrzne i zasady ich
używania
do testów: 400 minut
Temat 5 Znaki i sygnały na drogach
Lekcja 5.11. Sygnały dźwiękowe
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
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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 13.3. Jazda w górach
do testów: 1034 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

 Testy w systemie – kurs kategorii CD
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
Temat 6 - Ogólne warunki używania pojazdu
samochodowego
Temat 7 - Kierowca pojazdu
samochodowego
Lekcja 7.4 - Przestrzeganie przepisów i zasad
kultury jazdy
TEST
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 CD
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
Lekcja 7.4 - Przestrzeganie przepisów i zasad
kultury jazdy
do testów: 367 minut
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

 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

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
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 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
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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

 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

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
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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

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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