
Regulamin Egzaminu na Kartę Rowerową 

w Zespole Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim 

 

1. Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, którzy 

ukończyli 10 lat 

2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu są podpisy: rodziców i wychowawcy na 

arkuszu zaliczeń.  

3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy uczeń nie może ubiegać sie o 

uzyskanie karty rowerowej. 

4. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności praktycznych i teoretycznych w 

wyznaczonym terminie. 

5. Uczniowie składają egzamin w formie pisemnej - testowej (część teoretyczna)        oraz 

praktycznej - plac manewrowy 

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

o znaki i sygnały drogowe, 

o manewry na drodze, 

o typowe sytuacje drogowe (skrzyżowania drogi głównej z drogami 

podporządkowanymi, skrzyżowania dróg równorzędnych i z ruchem 

okrężnym),  

o pierwsza pomoc ofiarom wypadków. 

o wyposażenie roweru 

o podstawowe przepisy ruchu drogowego rowerzysty 

7. Test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu - 40 minut. 

8. Wynik części testowej egzaminu dla uczniów uznaje się za pozytywny, jeśli osoba 

zdająca uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania i jest 

równoznaczny z dopuszczeniem ucznia do części praktycznej egzaminu. 

9. Jeśli uczeń uzyskał negatywny wynik z części testowej przystępuje do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie. 

10. Jeśli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny, uczeń przystępuje do egzaminu 

na kartę rowerową w następnym roku szkolnym. 

11. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego w części testowe egzaminu, uczeń przystępuje do 

egzaminu praktycznego z jazdy na rowerze. 

12. Praktyczna cześć egzaminu sprawdza: 

• pozycję kierującego na pojeździe 

• hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonym miejscu 

• właściwe reagowanie na znaki drogowe 

• właściwą sygnalizację wykonanego manewru 

13. Uczeń w czasie egzaminu  korzysta z własnego roweru.  

14. Jeśli uczeń uzyska wynik pozytywny z części testowej egzaminu a negatywny w części 

praktycznej, wtedy szkoła ustala nowy termin egzaminu praktycznego. 

15. Wynik części praktycznej egzaminu dla ucznia uznaje sie za pozytywny, jeżeli osoba 

zdająca prawidło wykona co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagorzenia dla 

ruchu. 

 



16. Pozytywny wynik egzaminu uzyskuje osoba, która uzyskała pozytywny wynik z części 

testowej i części praktycznej egzaminu. 

17. Karta rowerowa jest wydawana w szkole bezpłatnie. Opłaty jakie ponoszą uczniowie, 

to wykonanie zdjęcia formatu legitymacyjnego oraz w przypadku wydania duplikatu 

Karty Rowerowej.  
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