
Zasady przeprowadzania egzaminów teoretycznych w kategoriach A, A1, B 

1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie pisemnego testu polega na 

udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w wybranym przez osobę systemem 

losowym teście. 

 

2. Testy składają się z testu zasadniczego i testu specjalistycznego albo jednego z nich.  

 

3. Udzielenie odpowiedzi na pytanie,  zawarte w teście, polega na wyborze z trzech 

zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C wszystkich odpowiedzi 

prawidłowych i odpowiedniego naciśnięcia klawiszy funkcyjnych klawiatury 

egzaminacyjnej. 

 

4. Test ten jest wielokrotnego wyboru - znaczy to, że może mieć więcej niż jedną 

odpowiedź prawidłową (trzeba zaznaczyć wszystkie poprawne odpowiedzi) przy 

czym jeżeli osoba nie wybrała dla określonego pytania wszystkich liter, 

oznaczających odpowiedzi prawidłowe, lub wybrała odpowiedź nieprawidłową, to 

należy uznać, że popełniła jeden błąd.  

 

5. W trakcie trwania egzaminu:  

Egzamin teoretyczny, przeprowadzany za pomocą komputerowego urządzenia 

egzaminacyjnego, w stosunku do osób ubiegających się o prawo jazdy lub 

podlegających sprawdzeniu kwalifikacji w tym zakresie, polega na wskazaniu przy 

jego użyciu wszystkich prawidłowych odpowiedzi na wyświetlane systemem losowym 

pytania ujęte w banku pytań zapisanych w formie elektronicznej i zatwierdzonych 

przez ministra właściwego do spraw transportu. 

 

1) w trakcie trwania egzaminu osoba może poprawiać udzielone odpowiedzi 

(wracając do pytania); 

2) wyniki egzaminu są drukowane przez urządzenie w postaci arkusza. 

Przed rozpoczęciem egzaminu teoretycznego egzaminator:  

1) sprawdza tożsamość osób przystępujących do egzaminu oraz zgodność 

danych personalnych z danymi zawartymi w systemie informatycznym, jeżeli 

egzamin przeprowadzany jest przy użyciu komputerowego urządzenia 

egzaminacyjnego; 

2) wyjaśnia szczegółowe zasady egzaminu, podając: zakres, formę i czas 

trwania egzaminu, kryteria oceny egzaminu, sposób udzielania odpowiedzi i 

dokonywania poprawek, informację o zakazie posługiwania się wszelkimi 

pomocami bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora pod groźbą 

przerwania egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego; 

3) upewnia się o zrozumieniu zasad egzaminu. 

 

Po wykonaniu powyższych czynności, egzaminator uruchamia komputerowe urządzenie 

egzaminacyjne a następnie obserwuje osoby egzaminowane. 

Gdy wynik egzaminu jest negatywny to niestety, musimy umówić się na kolejny termin tego 

samego egzaminu, a jeśli pozytywny to możemy przejść do dalszej części egzaminu, tym 

razem praktycznego. 


