
 
 

Procedura ubiegania się o kartę rowerową w Szkole Podstawowej 

 im św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich 

 
 
Podstawa prawna: Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1326). 

 

 

Warunki uzyskania KARTY ROWEROWEJ 

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

egzaminu ukończyli 10 lat. 

2. Do egzaminu za zgodą obojga rodziców może przystąpić uczeń, któremu do ukończenia 10 

roku życia brakuje nie więcej niż trzy miesiące. Kartę rowerową wydaje mu się jednak 

dopiero z dniem ukończenia 10 lat. 

3. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, na dwa dni przed egzaminem złożyć  

u nauczyciela techniki wypełniony czytelnie arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym:  

a) zdjęciem legitymacyjnym oraz zgodą opiekuna prawnego na przystąpienie do egzaminu.  

b) arkusze zaliczeń oraz druk zgody można odebrać od nauczyciela techniki. 

c) W przypadku braku podpisu rodzica uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty  

rowerowej. 

4. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru, składa 

się z 25 pytań.  

5. Egzamin obejmuje: 

a) sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego,  

b) znaków i sygnałów drogowych  

c) zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 

6. Wynik części teoretycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca  

egzamin uzyskała co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.  

7.  W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, 

uczeń może przystąpić  w drugim terminie w następnym roku szkolnym. 

8. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego 

z jazdy na rowerze. 

9.  Czas trwania części praktycznej egzaminu wynosi 10 minut. 

10.  Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:  

a) przygotowanie roweru do jazdy 

b) ruszanie z terenu płaskiego  

c) jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”) 

d) jazda po wyznaczonym torze 

e) prawidłowe hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonych miejscach  

f) właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe 

g) (szczególnie znaki: A-5, A-7, A-8, A-10, A-16, A-17, A-29, B-1, B-2, B-9,B-20,B-21, 

B-22,C-2, C-4, C-5, C-12, C-13, C-13a, D-1, D-2, D-3, D-6 ) 

11.  Sprawdzian umiejętności praktycznych odbywać się będzie w wyznaczonym terminie 

na odpowiednio przygotowanym placu manewrowym (na boisku wewnętrznym szkoły),  

w obecności komisji egzaminacyjnej. 

12. Uczeń zobowiązany jest stawić się na egzamin z rowerem wzorcowo przygotowanym 

do użytku tj. sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym. 



 
 

13. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca 

egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia 

dla ruchu drogowego. 

14. Uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania egzaminacyjne do kierowania rowerem, 

wydawana jest karta rowerowa. 

15.  Karta rowerowa wydawana jest, na podstawie sporządzonego przez koordynatora 

sprawozdania z przeprowadzonego egzaminu. 

16.  Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie nie prędzej, jak po 

upływie 14 dni od czasu egzaminu. 

17. Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest w sekretariacie 

szkoły. 

18. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa pisemne oświadczenie 

o zaistniałym fakcie pozostawia je w sekretariacie szkoły. 

19.  Koordynatorem wszystkich działań jest nauczyciel techniki. 

20. W skład komisji wchodzi: 

a) nauczyciel techniki – przewodniczący komisji egzaminacyjnej, 

b) dyrektor szkoły bądź inna osoba oddelegowana przez dyrektora,  

c) członkowie komisji - 3 nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora szkoły. 

21. Całością spraw organizacyjnych związanych z uzyskaniem przez uczniów karty rowerowej 

kieruje szkoła. 

22. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół przeprowadzonego egzaminu i dołącza  

do niego w formie załączników arkusze zaliczeń ubiegających się o kartę rowerową. 

23. Obowiązkowe załączniki do karty rowerowej przedkładane są u nauczyciela techniki : 

a) zgoda opiekuna prawnego na przystąpienie do egzaminu i wydanie karty rowerowej. 

b) arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową 

c) zdjęcie legitymacyjne 

24. Terminarz egzaminów podaje nauczyciel techniki za akceptacja dyrektora szkoły. 

25. Przystąpienie do egzaminu teoretycznego uczniów klas IV jest nieobowiązkowe, nie 

wpływa na ocenę z przedmiotu technika. 


