
REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 4 im Papieża Jana Pawła II w Łęcznej 
 

 W naszej szkole co roku organizowane są egzaminy na kartę rowerową. Do egzaminu mogą przystąpić 

uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia, oraz ci, którzy nie zdali egzaminu w poprzednich latach.  

W podstawie programowej z techniki znajdują się treści wychowania komunikacyjnego pozwalające uczniowi 

przygotować się do egzaminu. 

 

  Regulamin został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 

drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908) kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się 

niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej. Zgodnie z art. 

109 ustawy Prawo o ruchu drogowym, od dnia 1 lipca 1999 r. karta rowerowa jest wydawana wyłącznie w 

szkole podstawowej. 

 

WARUNKI UBIEGANIA O KARTĘ ROWEROWĄ 

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

ukończyli 10 lat. 

2. Uczeń powinien na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu  teoretycznego złożyć u nauczyciela 

techniki wypełniony czytelnie i podpisany przez rodzica i wychowawcę klasy arkusz zaliczeń. 

3. Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej. 

4. Egzamin teoretyczny odbędzie się na terenie szkoły a praktyczny w miasteczku ruchu drogowego. 

5. Test (część teoretyczna) przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera 25 

pytań o następującej tematyce: znaki i sygnały drogowe, manewry na drodze, typowe sytuacje drogowe, 

pierwsza pomoc ofiarom wypadków. 

6. Czas trwania egzaminu teoretycznego wynosi 35 minut.  

7. Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem: 

- Pozycji kierującego na pojeździe. 

- Upewnienia się o możliwości jazdy. 

- Upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy. 

- Hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu. 

8. Do egzaminu praktycznego uczeń może przystąpić na własnym rowerze, posiadającym obowiązkowe 

wyposażenie. 

9. Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez ucznia 80 % poprawnych 

odpowiedzi w teście. 

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

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

11. Uczeń ma możliwość poprawy egzaminu teoretycznego w wyznaczonym terminie. 

12. Jeżeli poprawkowe wyniki egzaminu są negatywne uczeń może przystąpić do egzaminu w następnym 

roku szkolnym. 

 

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

 Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą: 

Uczeń powinien pobrać od nauczyciela techniki lub ze strony internetowej szkoły „Arkusz zaliczeń ucznia”. 

(załącznik nr 3 ) 

1. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe. 

2. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna. 

3. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.. 

4. Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do zaliczeń. 

5. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego. (załącznik nr 1 ) 

6. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego  

z jazdy na własnym lub pożyczonym rowerze na placu manewrowym. (załącznik nr 2) 

7. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom kartę 

rowerową. 

Uczniowie, którzy pozytywnie zaliczą test i egzamin praktyczny zobowiązani są w ciągu 7 dni dostarczyć 

swoje aktualne, podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie, zdjęcie o wymiarach 35x45 mm. 

 



załącznik nr 1 
Egzamin teoretyczny  https://kartarowerowa.net.pl/ 

 

 

 

załącznik nr 2 
 

Egzamin praktyczny na kartę rowerową?    

Sprawdzana umiejętność  sposób 

Wsiadanie na rower w ruchu na odcinku 1-3 m.  (Ruszanie z zatoczki autobusowej)  

Zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z 

miejsca 

STOP przy przejeździe kolejowym 

Jazda między dwoma liniami 5 m dł. odstęp 25 cm. (rynna położona na pasie ruchu) 

Slalom (slalom 5 słupków co 1 metr ustawione 

na drodze) 

Ósemka  (ósemka 2 słupki  rozstaw 2 metry) 

Zatrzymanie się w oznaczonym miejscu Zatrzymanie w zatoczce autobusowej 

Ustąp pierwszeństwa (rozglądanie się) 

Światła (Przestrzeganie) 

Droga jednokierunkowa (Zakaz skrętu, Zakaz wjazdu) 

Jazda po "rondzie"  (kierunek jazdy, sygnalizacja zjazdu) 

Skręcanie w lewo i prawo z wyciągniętą ręką (rozglądanie się), (sygnalizacja) 

 
 

 

 

https://kartarowerowa.net.pl/


załącznik nr 3 

 

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA 

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ 
 

Imię i nazwisko ucznia ........................................................................................................................ 
 

Data urodzenia ....................................................................................... klasa .................................... 
 

Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi im. Papieża  Jana  Pawła  II w Łęcznej 
 

Adres zamieszkania: ............................................................................................................................. 

 

LP Zaliczenie Podpis Uwagi 

1 

Opinia wychowawcy 

(na podstawie obserwacji 

zachowań) 
  

2 
Zgoda rodziców (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 wydano w szkole dnia ................................................................................................ 

 

DYREKTOR SZKOŁY 

 

 

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

MEN-VI/28       pieczęć i podpis 


