INFORMACJE NA TEMAT UZYSKANIA KARTY
ROWEROWEJ
Podstawa prawna
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).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół oraz z prawem o ruchu drogowym:

1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi
kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.
2. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują:
•

Nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu
drogowego, organizowane nieodpłatnie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego,

•

Policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego

•

Egzaminator,

•

Instruktor

Egzamin:
1. Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej składa się z części:
1) teoretycznej - uwzględniającej treści, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy;
Test składa się z 25 pytań, polegających na wyborze jednej z trzech możliwych
odpowiedzi, obejmujących przepisy prawa o ruchu drogowym i pierwszej pomocy
przedmedycznej;
2) praktycznej - przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły
podstawowej, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych.
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

•

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 składają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. W
uwagach wpisuje: Brak przeciwskazań zdrowotnych do wydania karty rowerowej.

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.
Pozostałe rubryki uzupełnia egzaminator.

Wypełnioną tak kartę należy dostarczyć przed egzaminem do
nauczyciela przygotowującego do egzaminu
Link do pobrania arkusza zaliczeń (kliknij):
arkusz_MEN-VI_28_KARTA_ROWEROWA.doc

(WZÓR - SPOSÓB UZUPEŁNIENIA ARKUSZA)
ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ
Imię i nazwisko ucznia: ..............................................Jan
Kowalski..............................................................................
Data urodzenia: .................................................11.11.2000................................... Klasa:
.............4a...........................
Szkoła: ............Szkoła Podstawowa nr … im. ...................... Miejscowość: .....................
Adres ucznia: .......ul. Mickiewicza 102/11; 73-110 ........

Podpis rodziców, nauczycieli
lub innych upoważnionych
osób
1

Opinia nauczyciela (wychowawcy) na
podstawie obserwacji zachowań ucznia

Zgoda rodziców lub opiekunów na
2
wydanie karty rowerowej

Podpis wychowawcy klasy
(imię i nazwisko)
Podpis rodzica/prawnego
opiekuna
(imię i nazwisko)

Uwagi

(opinia wychowawcy)
Brak przeciwwskazań
zdrowotnych do wydania karty
rowerowej

3 Wiadomości teoretyczne
4 Obsługa techniczna roweru
Umiejętności praktyczne z
5
uwzględnieniem zasad ruchu drogowego
6 Pomoc przedlekarska
Kartę rowerową wydano w szkole dnia ............................................................................
DYREKTOR SZKOŁY

.................................
(pieczęć, podpis)
MEN – VI/28

STRONY INTERNETOWE niezbędne do przygotowania się do
egzaminu:: www.brd.edu.pl, pierwsza pomoc, pojęcia podstawowe,
przepisy dotyczące ruchu pieszych, ruchu rowerzysty, budowy roweru, znaki
obowiązujące rowerzystę (pionowe i poziome), skrzyżowania (kierowane,
równorzędne, ze znakami drogowymi oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym),
przejazdy szynowe, przekraczanie jezdni, szczególna ostrożność, sygnalizacja
świetlna, kierujący ruchem, włączanie się do ruchu, zmiana pasa ruchu,
zmiana kierunku jazdy, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, UTO-hulajnogi.
Polecam również materiały do poćwiczenia oraz testy na kartę rowerową,
https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2020/05/karta_rowerowa_-_teoria_-_pokaz.pdf

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/dziala/ruch-drogowy/karta-rowero/2330,Karta-Rowerowamaterialy-edukacyjne.htm

http://brd.malopolska.pl/wp-content/uploads/2019/10/Temat-1.-Uprawnienia-do-kierowaniarowerem-1.pdf

Egzamin teoretyczny: termin 30.05.2022r.

