
PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

W ZESPOLE SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH  

 W LEGIONOWIE 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 

30, poz. 151, z późn. zm.2) oraz z rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i 

gospodarki morskiej1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty 

rowerowej, kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędną wiedza i 

umiejętnościami praktycznymi i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat. 

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. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie klas IV – VI. 

3. Sprawdzenia kwalifikacji teoretycznych osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje 

nauczyciel zajęć technicznych i wychowania komunikacyjnego będący egzaminatorem. 

4. Wychowanie komunikacyjne realizowane jest w postaci zajęć teoretycznych. 

5. Sprawdzanie kwalifikacji uczniów odbywa się w szkole podczas zajęć z wychowania 

komunikacyjnego, na lekcjach przedmiotu zajęcia techniczne, w ciągu roku szkolnego. 

6. Praktyczna nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzona jest indywidualnie przez 

uczniów i ich rodziców. 

7. Uczeń, aby uzyskać kartę rowerową musi: 

• uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań. 

• uzyskać zgodę rodzica na wydanie karty rowerowej. 

• zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego. 

• znać zasady obsługi technicznej roweru. 

• wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze z 

uwzględnieniem zasad ruchu drogowego. 

• uczestniczyć w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 20 pytań (test zamknięty 

jednokrotnego wyboru). Uczeń rozwiązuje test – tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 

Wybraną odpowiedź (jej literowy odpowiednik A, B lub C) uczeń zaznacza.  Gdy uczeń 

pomyli się i będzie chciał poprawić jeszcze raz, zaznacza wg niego właściwa odpowiedź 

innym kolorem (nie czerwonym). 



Czas trwania sprawdzianu wiedzy w postaci testu - 30 min. 

Poprawne zaliczenie 16 pytań z 20 pytań jest równoznaczne z zaliczeniem wiadomości 

teoretycznych. W przypadku nie zaliczenia testu sprawdzającego wiadomości teoretyczne, 

umożliwia się uczniowi poprawę. Wówczas uczeń rozwiązuje inny test składający się również 

z 20 pytań w ustalonym przez nauczyciela terminie.  

Do testu praktyczno-sprawnościowego przystępuje uczeń, który zaliczył pozytywnie test 

teoretyczny. Test praktyczno-sprawnościowy odbywa się w miasteczku ruchu drogowego. 

Egzaminatorem przeprowadzającym test praktyczno - sprawnościowy jest nauczyciel zajęć 

technicznych. 

W razie niepowodzenia uczeń ma prawo powtórnej próby zaliczenia testu praktyczno-

sprawnościowego w innym terminie. 

Dla uczniów, którzy nie zaliczyli części teoretycznej lub praktycznej egzaminu oraz, którzy z 

przyczyn niezależnych (zdrowotnych, losowych) nie przystąpili do egzaminu w ustalonym 

terminie, mogą przystąpić do egzaminu w terminie ustalonym z nauczycielem zajęć 

technicznych. Dla nich zorganizowane zostaną egzaminy powtórkowe. 

W przypadku nie zaliczenia testu teoretycznego lub sprawnościowego, uczeń ma prawo 

przystąpić do egzaminu na kartę rowerową w nowym roku szkolnym - zalicza zarówno część 

teoretyczną, jak i praktyczną. 

8. Udokumentowania spełnienia wyżej wymienionych wymagań uzyskania 

karty rowerowej dokonuje się w arkuszu zaliczeń. 

W rubryce: UWAGI nauczyciel zapisuje słownie „zaliczono” lub „nie zaliczono” 

9. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń składa wypełniony arkusz wraz ze 

zdjęciem u nauczyciela zajęć technicznych. Nauczyciel przekazuje arkusze,  

zdjęcia oraz listę uczniów, którzy spełnili wymagania uzyskania karty 

rowerowej do sekretariatu szkoły. 

Arkusze zaliczeń i testy przechowuje nauczyciel zajęć technicznych. 

Czas przechowywania – cały rok szkolny. 

10. Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, wydaje nieodpłatnie 

uczniom karty rowerowe. 

11. Szkoła prowadzi rejestr wydanych kart. 

12. W przypadku zgubienia karty uczeń składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o 

wydanie duplikatu. 



 

Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania Karty Rowerowej. 

Umiejętności 

Uczeń: 

• prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące  pieszych i 

rowerzystów, 

• umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru, 

• wie, jakie proste czynności należy wykonać w związku z codzienną obsługą roweru, 

• prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem, 

• opanował właściwą technikę jazdy, 

• stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym, 

• opisuje cechy charakterystyczne drogi, 

• prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, wyprzedzania, 

omijania, wymijania, włączania się do ruchu, 

• sprawnie korzysta z wyposażenia apteczki, 

• na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 

• ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę 

ograniczonego zaufania, 

• potrafi określić skutki błędnego wykonania manewrów,  

• umie odróżnić zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu, 

• umie scharakteryzować bezpieczną drogę, 

• umie zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się 

w kolumnie rowerowej, 

• umie przewidzieć skutki lekceważenia przepisów drogowych w miejscach 

szczególnie niebezpiecznych, 

• określa związki zachodzące między zachowaniem się uczestników ruchu, a 

czynnikami pośrednimi (droga, warunki atmosferyczne, natężenie ruchu) 

wpływającymi na bezpieczeństwo na drogach. 

Wiadomości 

Uczeń: 

• poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych i 

rowerzystów, 

• nazywa elementy drogi, 

• podaje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym, 

• podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru, 

• definiuje pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem, 

• zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, 

• wyjaśnia wpływ prawidłowej obsługi i techniki jazdy na bezpieczeństwo, 



• wskazuje przyczyny powstawania wypadków, 

• objaśnia okoliczności wykonywania poszczególnych manewrów, 

• zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki, 

• potrafi interpretować zasady zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego 

zaufania, 

• zna zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem, 

• zna przepisy dotyczące pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz 

rowerzystów, 

• potrafi objaśnić wpływ warunków drogowych na bezpieczeństwo, 

• potrafi wymienić prawidłowe i kulturalne zachowanie się użytkowników dróg, 

• potrafi wymienić sposoby poprawy widoczności ludzi na drodze,  

• definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych, 

• objaśnia skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku, 

• wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych. 

                                                                                                             

Procedura uzyskania karty rowerowej 

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą: 

1. Uczeń powinien pobrać w sekretariacie szkoły lub nauczyciela techniki  Arkusz zaliczeń 

ucznia ( załącznik nr 1). 

2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe. 

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

4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy. 

5.Zgłosić się do nauczyciela techniki nie później niż na dwa dni przed terminem egzaminu z 

wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym. 

6.Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do zaliczeń. 

7. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego. 

8. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu 

praktycznego z jazdy na własnym lub pożyczonym rowerze na placu manewrowym. 

9. Po pozytywnym zdaniu egzaminu zgłosić się w określonym terminie od daty egzaminu, do 

sekretariatu szkoły, po odbiór karty rowerowej. 

Warunki ubiegania się 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 w wyznaczonym terminie, na dwa dni przed egzaminem złożyć  

wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym. 

3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o 

uzyskanie karty rowerowej. 

4. Uczeń musi uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych zorganizowanych w 

ramach lekcji techniki lub innych z wychowania komunikacyjnego. 

5. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie, 

sprawdzian odbywa się w formie testowej. 

6. W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, 

uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie. 

7. Po zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego 

z jazdy na rowerze. 

8. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie 

przewidziane przez prawo o ruchu drogowym. 

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

wydawana jest karta rowerowa. 

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

sprawozdania z przeprowadzonego egzaminu, 

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

szkoły. 

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

o zaistniałym fakcie. Za duplikat karty szkoła pobiera odpowiednią opłatę. 

 13. Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klas IV w ramach 

przedmiotu technika, głównie na zajęciach z wychowania komunikacyjnego. 

 15. Koordynatorem wszystkich działań jest nauczyciel techniki. 

 

 

                                                                                                      Opracowanie:  

nauczyciel zajęć technicznych 

                                                                                                        Beata Guzek 

 

 

 


