
REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

Podstawa prawna 

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

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 

2013r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512) 

 

1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż 

w dniu  egzaminu ukończyli 10 lat. 

2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz 

zaliczeń ucznia (Arkusz MEN – VI/28) wraz z aktualnym, podpisanym zdjęciem 

legitymacyjnym. 

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową jest podpisana zgoda 

przez rodziców/prawnych opiekunów i wychowawcę klasy na arkuszu zaliczeń  oraz 

umiejętność jazdy na rowerze. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów jednocześnie 

jest deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do wydania karty rowerowej. 

W przypadku braku podpisu rodziców/prawnych opiekunów lub wychowawcy, uczeń 

nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej. 

4. Egzamin na kartę rowerową: 

A) Teoretyczny - test jednokrotnego wyboru. (20 z 25 pytań test zaliczony).                              

Test zawiera pytania o następującej tematyce: 

- znaki drogowe i ich znaczenie, 

- znaki i sygnały drogowe (hierarchia ważności znaków, sygnałów oraz poleceń 

w ruchu drogowym), 

-manewry na drodze, 

-typowe sytuacje drogowe (skrzyżowania drogi głównej z drogami 

podporządkowanymi, skrzyżowania dróg równorzędnych i z ruchem okrężnym), 

- elementy drogi, 

- obowiązkowe wyposażenie roweru, 

- podstawowe wyposażenie apteczki, 

- numery alarmowe, 

- pierwsza pomoc ofiarom wypadków 

 

B) Praktyczny – jazda na rowerze (plac manewrowy na terenie szkoły)  
 
1) polega na wykonaniu następujących zadań: 

 
- przygotowanie do jazdy, 

- płynne ruszanie z miejsca na płaskim terenie,  

- jazda do przodu po prostej i łukach,  

- jazda po łukach w kształcie cyfry 8,  

- hamowanie i zatrzymywanie w określonych miejscach,  

- prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak: skręt w prawo, skręt 
w lewo, włączanie się do ruchu, omijanie,  

 2) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem: 

 

- pozycji kierującego na rowerze, 

- upewnienia się o możliwości jazdy, 

- upewnienia się o możliwości  skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy, 



- płynnego ruszanie z miejsca, hamowania, zatrzymywania w określonym           

miejscu. 

 

C) Uczeń ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego. 

 

D) Terminarz  

Egzamin 

teoretyczny 

(TEST) 

Egzamin 

teoretyczny 

poprawkowy 

Egzamin 

praktyczny (jazda 

na rowerze) 

Uwagi 

 klasy V i VI                   

07-11.03.2022r. 

(na lekcjach 

techniki zgodnie 

z planem lekcji) 

 klasy V i VI    

18.03.2022r.  

o godz. 11.50              

kwiecień 2022r. 

Terminy 

egzaminu 

praktycznego 

będą podane na 

tablicy ogłoszeń 

i przez e-dziennik 

 klasy IV                                   

14-18.03.2022r. 

(na lekcjach 

techniki zgodnie 

z planem lekcji) 

 klasy IV             

25.03.2022 r.       

o godz. 10.45               

kwiecień 2022r. 

Uwaga! Terminy mogą ulegać zmianom z powodu zarządzonej kwarantanny lub 

złej pogody ( śnieg, deszcz) w przypadku egzaminu praktycznego. 

 

5. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym 

wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.  

6. Uczniowie są zobowiązani dostarczyć do szkoły na czas egzaminu rower, którym 

będą sprawdzane umiejętności jazdy rowerem. 

7. Na egzamin praktyczny uczeń jest zobowiązany mieć kask ochronny na głowę oraz 

kamizelkę odblaskową.  

 

 

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

 

1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela techniki lub ze strony internetowej szkoły 

https://www.sp-jablonna.pl arkusza zaliczeń ucznia (Arkusz MEN –VI/28) 

2. Uczeń powinien wypełnić czytelnie swoje dane osobowe. 

3. Uczeń powinien uzyskać podpis (zgodę) rodziców lub prawnego opiekuna. 

4. Uczeń powinien uzyskać podpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy. 

5. Uczeń powinien zgłosić się do nauczyciela techniki w wyznaczonym terminie 

z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym. 

6. Uczeń powinien zdać egzamin teoretyczny (test ) i praktyczny (jazda na własnym 

rowerze na placu manewrowym ) 

7. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie 

uczniowi kartę rowerową. 

 

 

Załącznik nr1 – wzór arkusza zaliczeń (Arkusz  MEN – VI/) 

https://www.sp-jablonna.pl/

