
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych przygotowanie do "egzaminu" na kartę 

rowerową oraz samo sprawdzenie umiejętności powinno odbywać się w szkole podstawowej (dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat) oraz 

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców (dla osób niebędących uczniami szkoły 

podstawowej).  

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych: 

1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151) 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty 

rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512). 

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym jest karta rowerowa lub prawo jazdy 

kategorii AM, A1, B1 lub T - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.  

Korzystanie z drogi: 

 - droga dla rowerów;  

- pas ruchu dla rowerów.  

W przypadku braku:  

Jezdnia – obowiązkowo, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością nie większą niż 30 km/h oraz brakuje 

drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. 

 Chodnik lub droga dla pieszych – dozwolone, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością większą niż 30 

km/h oraz brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. 

 

Warunki korzystania z hulajnogi elektrycznej: wiek – 10-18 lat – obowiązuje karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, 

B1, T; powyżej 18 lat – bez uprawnień; zakaz poruszania się dziecka w wieki do 10 lat po drodze. Wyjątek: w strefie zamieszkania 

dziecko może poruszać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna: 

1) dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej; 

2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie 

potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej. 

 

INFORMACJE NA TEMAT UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

Kto może uzyskać kartę rowerową? 

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: 

1) osiągnęła wymagany minimalny wiek (10 lat) ; 

(17 lat - dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę) 

  

Egzamin dla szkoły podstawowej 

  

1. Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej składa się z części: 

1)  teoretycznej - uwzględniającej treści, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy; 

2)  praktycznej - przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły 

podstawowej, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych. 

  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000627&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000512&type=2
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000512&type=2


• Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, 

jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania. 

• Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, 

jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza 

zagrożenia dla ruchu drogowego. 

• Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych jest uzyskanie 

pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu. 

• Pozytywny wynik egzaminu dla osób szkolonych uzyskuje osoba, która uzyskała pozytywny 

wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu. 

 

SPOSÓB WYPEŁNIENIA ARKUSZA ZALICZEŃ UCZNIA: 

  

Arkusz zaliczeń należy wypełnić według poniższego wzoru. Rodzic lub prawny opiekun 

wypełnia arkusz tak jak pokazano we wzorze kolorem żółtym. 

W rubryce pierwszej swój podpis składa nauczyciel - wychowawca klasy. W uwagach wpisuje 

brak zastrzeżeń do wydania karty rowerowej. 

W rubryce drugiej swój podpis składa rodzic lub prawny opiekun ucznia.  

Rodzic/prawny opiekun bierze całkowitą odpowiedzialność za dopuszczenie 

dziecka do karty rowerowej. Jest świadomy zdrowia swojego dziecka (fizycznego 

i psychicznego) i dopuszcza go do jazdy rowerem w trakcie szkolenia i egzaminu 

na kartę rowerową. Dopuszcza go do późniejszej jazdy rowerem w ruchu 

drogowym (w przypadku zdania egzaminu). Jeżeli rodzic ma wątpliwości co  do 

zdrowia własnego dziecka, musi dostarczyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego 

o dopuszczeniu dziecka do karty rowerowej. 

  

 

Wypełnioną tak kartę należy dostarczyć do wychowawcy klasy 

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA 

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ 

  

Imię i nazwisko ucznia: ........................Jan Kowalski.............................................................................. 

Data urodzenia: ........................11.11.2000...................................  Klasa: .............4a........................... 

Szkoła:  ............Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ......... Miejscowość: ..........Police......... 

Adres ucznia: .............ul. Mickiewicza 102/11; 72-010 Police........................................................................... 

  

  

Podpisy rodziców, 

nauczycieli oraz innych 

osób uprawnionych  

Uwagi 



1.  

Opinia nauczyciela 

wychowawcy na podstawie 

obserwacji zachowań ucznia 

 

 

2.  

Zgoda rodziców lub 

opiekunów prawnych na 

wydanie karty rowerowej oraz 

braku przeciwskazań do 

udziału w egzaminie na kartę 

rowerową 

2a. Wyrażam zgodę: 

 

 

………………………

…………… 
Czytelny podpis rodzica 

2b. 

- w kasku 

 

- bez kasku 

 
Właściwe zakreślić 

3.  
Wiadomości 

teoretyczne/wynik testu/ 
 

 

4.  

Obsługa techniczna 

roweru/umiejętności 

praktyczne/ 

 

 

5.  

Umiejętności praktyczne 

/egzamin z jazdy rowerem  

z uwzględnieniem zasad ruchu 

drogowego/ 

 

 

6.  
Pierwsza pomoc /teoria  

i praktyka/ 
 

 

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

  

                                                                                                                                           DYREKTOR 

SZKOŁY 

  

                                                                                                                                       .......................................

................. 

                                                                                                                                                      (pieczęć, 

podpis) 

 

 

 
 

Egzamin składa się z: 

 

Części teoretycznej – trwającej 35 minut. Test składa się z 25 pytań, polegających na wyborze 

jednej z trzech możliwych odpowiedzi, obejmujących przepisy prawa o ruchu drogowym i 

pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 

Części praktycznej – jazda rowerem po wyznaczonym torze oraz w miasteczku ruchu 

drogowego. Czas trwania tej części egzaminu wynosi do 10 minut. 



Egzamin praktyczny (miasteczko) może obejmować: 

• Przygotowanie roweru do jazdy, 

• Ruszanie z miejsca 

• Jazda rowerem - trzymając kierownicę jedną ręką (sygnalizowanie zamiaru skrętu w lewo lub w 

prawo) 

• Zmiana pasa ruchu 

• Jazdę rowerem na wprost i po łuku  (rondo) 

• Reagowanie na znaki drogowe, ustępowanie pierwszeństwa przejazdu 

• Zatrzymywanie się w wyznaczonym miejscu (na komendę) 

  

Egzamin praktyczny (tor przeszkód) może obejmować: 

  

• Slalom (odległość między pachołkami równa długości roweru) 

• Zakręcanie w kwadracie 

• Jazda rowerem po linii prostej i zatrzymanie się w wyznaczonym miejscu 

• Ósemka-przejazd techniczny bez zatrzymywania się, podpórek oraz najeżdżania na linie 

 

 

 

DO PRZYGOTOWANIA SIĘ NA EGZAMIN Z KARTY ROWEROWEJ 

POLECAM STRONĘ INTERNETOWĄ: www.brd.edu.pl 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5M0BryqjnJQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9wFdnj

MB1_A 

 
Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania Karty  Rowerowej. 

1. Na zajęciach technicznych w klasie czwartej  uczniowie   poznają obowiązkowe przepisy i znaki drogowe umożliwiające 

zdobycie karty rowerowej. 

2. Tematyka wychowania komunikacyjnego realizowana jest w ramach przedmiotu   Zajęcia Techniczne w postaci 

zajęć  teoretycznych. 

Umiejętności ucznia: 

Uczeń: 

https://brd.edu.pl/brd2/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=9wFdnjMB1_A
https://www.youtube.com/watch?v=9wFdnjMB1_A


• prawidłowo określa znaki drogowe pionowe  i poziome dotyczące pieszych 

 i rowerzystów, 

• umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru, 

• wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru, 

• prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę  rowerem, 

• opanował właściwą  technikę jazdy, 

• stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz  poleceń w ruchu drogowym, 

• opisuje  cechy  charakterystyczne drogi, 

• prawidłowo wykonuje manewry: skrętu  w lewo, skrętu  w prawo,  wyprzedzania, omijania, wymijania, włączania się do 

ruchu,  zawracania, na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 

• ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania, 

• potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz  określić  skutki błędnego wykonania manewrów, umie 

zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w kolumnie  rowerowej, 

• umie odróżnić  zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu, 

• umie scharakteryzować bezpieczną drogę, 

Wiadomości ucznia: 

Uczeń: 

• poprawnie wymienia informacje  zawarte na znakach dotyczących pieszych i rowerzystów, 

• nazywa elementy drogi, 

• zna  zasady obowiązujące na poszczególnych rodzajach dróg, 

• zna  zasady przechodzenia przez  jezdnię  na przejściach dla pieszych, 

• wskazuje różnice  między drogą  w obszarze zabudowanym i niezabudowanym, 

• zna  znaczenie elementów odblaskowych, 

• zna  zasady korzystania ze środków  komunikacji publicznej, 

• potrafi podać przyczyny  wypadków  powodowanych przez  pieszych, 

• zna  zasady przechodzenia przez  torowisko kolejowe z zaporami i bez  zapór,  a także  przez  tory  tramwajowe z sygnalizacją 

świetlną  i bez  niej, 

• zna  numery  telefonów  alarmowych, 

• zna  zasady udzielania pomocy  ofiarom wypadków  drogowych, 

• zna  znaki drogowe i ich znaczenie, 

• podaje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz  poleceń w ruchu drogowym, 

• podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru, 

• definiuje pojęcia  dotyczące manewrów wykonywanych przez  kierującego rowerem, 

• zna  zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, 

• zna  zasady poruszania się rowerzysty po drodze rowerowej,  chodniku  i jezdni, 

• wskazuje przyczyny  powstawania wypadków, 

• objaśnia  wykonywanie poszczególnych manewrów, 

• zna  organizację ruchu na różnych  skrzyżowaniach, 

• potrafi określić  pierwszeństwo uczestników ruchu podczas przejeżdżania przez  skrzyżowanie, potrafi interpretować zasady 

zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania, 

• zna  zastosowanie środków  stanowiących wyposażenie apteczki, 

• doskonale zna  zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem, 

• zna  przepisy pieszych idących  indywidualnie  i w kolumnie  oraz  rowerzystów, 

• potrafi wymienić sposoby poprawy  widoczności ludzi na drodze, 

• definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec  pojazdów uprzywilejowanych, 

• wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych, 

• zna  przyczyny  wypadków  powodowanych przez  rowerzystów. 

 

Uwaga! 

Uczniowie, którzy pozytywnie zdali egzaminy na kartę 

rowerową (teoretyczny i  praktyczny) proszę przynieść 

do  sekretariatu zdjęcia o wymiarach 45 x 35 mm (wysokość 

x szerokość). 



Dodatkowo proszę (w kopercie) przynieść karteczkę z 

dokładnymi danymi (wyraźnie i czytelnie napisane): 

-Imię (imiona) i nazwisko, 

-klasa, 

-data urodzenia, 

-dokładny adres zamieszkania (ulica, numer domu i 

mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). 

 


