
 

Regulamin uzyskania Karty Rowerowej 

w Szkole Podstawowej w Raszynie 
 

1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie szkoły podstawowej, 

którzy ukończyli 10 lat i brali udział w lekcjach z wychowania komunikacyjnego na 

technice w klasie 4. 

2.  Uczeń w wyznaczonym terminie, przed egzaminem składa: 

 prawidłowo i czytelnie wypełniony arkusz zaliczeń (zał. 1), 

 aktualne zdjęcie legitymacyjne. 

3. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych i praktycznych  

w wyznaczonym terminie. 

4. Egzamin składa się z części: teoretycznej – przeprowadzanej w sali, praktycznej – 

przeprowadzanej na placu manewrowym. 

5. Część teoretyczna egzaminu polega na wybraniu jednej prawidłowej odpowiedzi  

z trzech możliwych. Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 25 pytań. 

Czas trwania egzaminu wynosi 35 minut. Wynik części teoretycznej egzaminu uznaje 

się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin odpowiedziała prawidłowo na  

co najmniej 20 pytań. 

 Test zawiera pytania o następującej tematyce: 

⇒ znaki i sygnały drogowe 

⇒ manewry na drodze 

⇒ wyposażenie roweru i obsługa 

⇒ sytuacje drogowe 

 ⇒ pierwsza pomoc ofiarom wypadków. 



6. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, 

uczeń może przystąpić do sprawdzianu poprawkowego w terminie dodatkowym. 

7. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu 

w następnym roku szkolnym. 

8. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego 

wyniku z części teoretycznej egzaminu. Czas trwania części praktycznej egzaminu 

wynosi 10 minut. Wynik części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych uznaje się 

za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała  

co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego. 

Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie umiejętności kierującego rowerem 

pod względem: 

 ⇒ przestrzeganie przepisów w ruchu drogowym, 

 ⇒ praktycznej umiejętności przygotowania do ruchu i eksploatacji pojazdu, 

⇒ prawidłowej techniki jazdy, w szczególności: 

 pozycja kierującego na pojeździe o upewnienie się o możliwości jazdy, 

 płynne ruszanie z miejsca, 

 sygnalizowanie zmian kierunku jazdy, 

 płynna jazda po prostej i ósemce wytyczonym pasem bez podpierania się 

nogami, 

 hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu. 

9. Egzamin praktyczny odbywa się na rowerze posiadającym prawidłowe 

wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym. 

10. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje uczniom 

kartę rowerową nieodpłatnie. 

11. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej duplikat tego dokumentu 

wydaje szkoła. Za wydanie wtórnika karty rowerowej nie pobiera się opłaty. 



 

Procedura prawidłowego wypełnienia „Arkusza zaliczeń” (zał.1) 

1. Uczeń powinien pobrać arkusz od nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie 

egzaminu. 

2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe. 

3. Uzyskać wpis (zgodę) rodziców lub prawnych opiekunów. 

4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy. 

 

Ewaluacji dokonali:  Lidia Skoneczna-Gola, Dariusz Murawski, 

 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie 



Załącznik nr 1 

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA 

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ 

w Szkole Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie 

 

Imiona ucznia ……………………………………..……………… 

Nazwisko ucznia .......................................................... 

Data urodzenia ................................................................ Klasa .................................................. 

Adres zamieszkania ..................................................................................................................... 

  Podpis rodziców, nauczycieli 

lub innych upoważnionych 

osób 

 

Uwagi 

1 Opinia nauczyciela 

(wychowawcy) na 

podstawie obserwacji 

zachowań ucznia 

  

 

2 

Zgoda rodziców lub 

opiekunów na wydanie 

karty rowerowej 

  

 

3 

Wiadomości teoretyczne   

 

4 

Obsługa techniczna 

roweru 

  

 

5 

Umiejętności praktyczne 

z uwzględnieniem zasad 

ruchu drogowego 

  

 

6 

Pomoc przedlekarska   

 

 

Kartę rowerową nr …………………….wydano dnia ............................................................ 

 

        DYREKTOR SZKOŁY 

 

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

                    (pieczęć, podpis) 


