
Egzamin na placu manewrowym na kat. A i A1 
 
Absolwenci kursów na prawo jazdy bezpośrednio po ogłoszeniu, iż otrzymali pozytywny wynik 
egzaminu teoretycznego udają się na pierwszą część egzaminu praktycznego która odbywa się na 
placu manewrowym. Kandydat na motocyklistę musi tam wykonać określone zadania 
egzaminacyjne: 
 
 
 
I. PRZYGOTOWANIE DO JAZDY, SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO 

PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW POJAZDU ODPOWIEDZIALNYCH BEZPOŚREDNIO ZA 
BEZPIECZEŃSTWO JAZDY, PŁYNNE RUSZENIE 

 
1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi 
sprawdzić: 
a) poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy 

użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe), 
b) poziom płynu chłodzącego (jeżeli występuje), 
c) poziom płynu hamulcowego, 
d) działanie sygnału dźwiękowego, 
e) działanie świateł zewnętrznych pojazdu, 
f) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest w niego wyposażony) 

 
2. Właściwe ustawienie lusterek, 

•  w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni 
za pojazdem, 

•  w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar 
przestrzeni za pojazdem, 

 
 
 
 

II. PRZEMIESZCZANIE BEZ POMOCY SILNIKA: 
 

1. Zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika, 
2. Podparcie motocykla na podpórce. 
3. Upewnienie się o możliwości jazdy, 

•  wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, 
•  ocena sytuacji wokół pojazdu 

 
4. Płynne ruszenie, łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika. 

 
 
 
 

III. RUSZANIE Z MIEJSCA DO PRZODU NA WZNIESIENIU 
 

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0.2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - 
osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na 
wzniesieniu WCISKA HAMULEC NOŻNY, a następnie rusza do przodu zwalniając go. 

 
 
 
 
 
 
 



IV. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami bez 
podpierania się nogami, najeżdżania na linię, potrącania pachołków, upewnianie się o 
możliwości skręcania. 
 

 
 

Kategorie  a [m]   b [m]   R [m]   r [m]   d [m] 
A, A1   6,5   2   3,5   1,5   3 

 
 
 
Jeśli zdasz manewry, czeka cię druga część egzaminu praktycznego - jazda w ruchu miejskim. 
Odbywa się ona bezpośrednio po przejechaniu placu manewrowego. 

 
 
 
 

 
Egzamin w ruchu miejskim na kat. A i A1 
 
(Zadania egzaminacyjne podlegające ocenie) 
 
1. Włączanie się do ruchu - przestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, 
2. Postępowanie podczas jazdy po odcinkach dróg miedzy skrzyżowaniami: 
 

•  dostosowanie prędkości do warunków na drodze, 
•  właściwa dynamika jazdy, 
•  utrzymywanie prostoliniowego kierunku jazdy, 
•  wybór właściwego pasa ruchu (jazda możliwie blisko prawej krawędzi jezdni), 
•  utrzymywanie właściwych odstępów od innych pojazdów, 
•  uwzględnianie zachowania innych kierujących pojazdami i właściwe reagowanie na dawane 

przez nich sygnały, 
•  sygnalizowanie zamierzonych manewrów, 
•  podejmowania decyzji i sposób wykonywania manewrów wymijania , omijania i 

wyprzedzania, 
 
 
3. Postępowanie w rejonach przejść dla pieszych: 
 

•  zachowanie szczególnej ostrożności, 
•  respektowanie praw pieszych znajdujących się na przejściach, 
•  kultura jazdy, 

 



4. Postępowanie wobec pieszych (w tym dzieci) znajdujących się na drodze poza przejściami dla 
pieszych: 
 

•  stosowanie zasady ograniczonego zaufania, 
•  respektowanie praw pieszych przy skręcaniu w drogę poprzeczną oraz przy przejeżdżaniu 

przez chodnik, 
•  zachowanie w rejonach szkół i placów zabaw dla dzieci, 

 
 
5. Postępowanie w rejonach przystanków komunikacji zbiorowej: 
 

•  umożliwienie włączania się do ruchu autobusom ruszającym z przystanków, 
•  zachowanie przy przystankach tramwajowych bez wysepek dla pasażerów (sposób i 

miejsce zatrzymania pojazdu, gdy na przystanku stoi tramwaj), 
•  zwracanie uwagi i reagowanie na zachowanie pieszych, 

 
 
6. Postępowanie w rejonach przejazdów kolejowych i tramwajowych: 
 

•  zachowanie szczególnej ostrożności, 
•  miejsce i sposób zatrzymania pojazdu w zależności od sytuacji w ruchu i sposobu 

oznakowania przejazdu, 
 
 
7.Postępowanie przy przejeżdżaniu przez skrzyżowania: 
 

•  wybór właściwego pasa ruchu w zależności od kierunku jazdy, 
•  sygnalizowanie zamierzonych manewrów, 
•  prawidłowość toru jazdy, 
•  przestrzeganie zasad pierwszeństwa przejazdu, 
•  stosowanie się do sygnałów świetlnych i dawanych przez kierującego ruchem, 
•  sposób i miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną (w 

zależności od nadawanych sygnałów) oraz na wlotach dróg podporządkowanych, 
•  wybór właściwego pasa ruchu po wykonaniu zadanego manewru, 

 
 
8. Stosowanie się do znaków drogowych pionowych i poziomych: 
 

•  przestrzeganie zakazów i nakazów, 
•  właściwe reagowanie na znaki ostrzegawcze i informacyjne, 
•  respektowanie oznakowania poziomego, 

 
 
9. Sposób operowania hamulcami, sprzęgłem, manetką gazu, dźwignią zmiany biegów przy: 
 

•  ruszaniu, 
•  hamowaniu i zatrzymywaniu pojazdu, 
•  zmianie biegów na niższy lub wyższy, 
•  hamowaniu silnikiem, 

 
 
10. Posługiwanie się urządzeniami pojazdu: 
 

•  kierunkowskazami, 
•  światłami zewnętrznymi, 
•  urządzeniami pomocniczymi 

 


