
KARTA ROWEROWA

I. WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ:

 ukończone 10 lat, 
 pozytywna opinia wychowawcy 
 zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,
 zdany egzamin teoretyczny i praktyczny w szkole
 znajomość zasad obsługi technicznej roweru,
 przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcia 

legitymacyjnego. 

II. PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO UZYSKANIA KARTY ROW

Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy czw
W szkole na lekcjach techniki 

 znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów ruchu drogowego 
obowiązujących pieszych i rowerzystó

 obsługi technicznej roweru,
 udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

III. EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚC

 Teoretycznej 
 Praktyczne 

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu pisemn
pytań. 

 

KARTA ROWEROWA 
 

 
 

. WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ: 

pozytywna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowania
zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej, 

gzamin teoretyczny i praktyczny w szkole 
znajomość zasad obsługi technicznej roweru, 
przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcia 

II. PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO UZYSKANIA KARTY ROW

Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy czwartej.
 uczniowie przygotowywani są z zakresu: 

znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów ruchu drogowego 
obowiązujących pieszych i rowerzystów, 
obsługi technicznej roweru, 
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

III. EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI 

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu pisemnego składającego się z 25 

na podstawie obserwacji zachowania ucznia, 

przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 
oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcia 

II. PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ: 

artej. 

znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów ruchu drogowego 

ego składającego się z 25 



Wymagane wiadomości do egzaminu teoretycznego: 

 przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów, 
 zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, 
 znaki pionowe ( ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne ), 
 znaki  poziome i tabliczki do znaków, 
 pierwsza pomoc. 

Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za 
pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała, co najmniej 80% punktów możliwych 
do uzyskania. 

IV. Na egzamin praktyczny uczeń przyjeżdża rowerem prawidłowo wyposażonym w: 

 światło przednie barwy białej lub żółtej 
 światło tylne barwy czerwonej 
 z tyłu światło odblaskowe 
 dzwonek 
 sprawny co najmniej jeden hamulec 

    Zdanie egzaminu praktycznego obejmuje: 

 przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie, 
 jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie ósemki, 
 jazda i wykonanie lewoskrętu 
 prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach, 
 właściwe reagowanie na znaki. 

V. Kolejny termin egzaminu teoretycznego 

 
Jeżeli uczeń zdający egzamin uzyskał negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu albo 
z powodu choroby  nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, wyznacza się 
kolejny termin egzaminu  za 7 dni od pierwszego. 

Terminy egzaminów na kartę rowerową 

 
Egzamin teoretyczny klasy 4 –7 czerwca 2022 roku o godzinie 8 00 w sali 3                     
Egzamin teoretyczny klasy 5 - 7 czerwca 2022 roku o godzinie  9 00 w sali 2 
Egzamin praktyczny klasy 4 – 14 czerwca 2022 roku o godzinie 8 30 (podczas zajęć techniki) 
Egzamin praktyczny klasy 5 – 14 czerwca 2022 roku o godzinie 9 30 (podczas zajęć techniki) 

Uwaga! 

Wszelkie informacje uzyskacie u nauczyciela techniki -  pani Barbary Gregorkiewicz (kontakt 
przez dziennik elektroniczny lub osobiście w szkole ). 

Wykonała mgr Barbara Gregorkiewicz. 


