Załącznik nr 5
do regulaminu pracy Komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów
dla kandydatów na instruktorów i instruktorów
oraz dla kandydatów na wykładowców i wykładowców nauki jazdy

Wykaz tematów
do przeprowadzenia części drugiej egzaminu sprawdzającego kwalifikacje kandydatów
na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców
Wykaz tematów w zakresie prawa jazdy kategorii A
1. Przepisy ruchu drogowego.
Temat 1/1 – Wiadomości ogólne.
Temat 1/2 – Podstawowe pojęcia.
Temat 1/3 – Przepisy ogólne o ruchu pojazdów.
Temat 1/4 – Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów.
Temat 1/5 – Znaki i sygnały drogowe.
Temat 1/6 – Ogólne warunki używania motoroweru lub motocykla.
Temat 1/7 – Kierowca motoroweru lub motocykla – obowiązki i odpowiedzialność
kierowcy i posiadacza motoroweru lub motocykla.
2. Zakres budowy motoroweru lub motocykla i zasady obsługi technicznej.
Temat 2/1 – Budowa motoroweru lub motocykla – wiadomości ogólne.
Temat 2/2 – Silnik, sprzęgło i układ napędowy.
Temat 2/3 – Kierownica i układy hamulcowe.
Temat 2/4 – Ogumienie, resory i amortyzatory, wyposażenie elektryczne.
Temat 2/5 – Czynności obsługowe.
3. Technika kierowania motorowerem lub motocyklem.
Temat 3/1 – Przygotowanie do jazdy, uruchamianie silnika, ruszanie i zatrzymanie.
Temat 3/2 – Skręcanie w lewo i w prawo, zmiana biegów w górę i w dół.
Temat 3/3 – Ósemka, jazda slalomem, jazda po kręgu, ominięcie przeszkody na pasie
ruchu.
Temat 3/4 – Hamowanie, hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi, ruszanie
motorowerem lub motocyklem na wzniesieniu drogi, jazda w ruchu miejskim,
przejeżdżanie przez tory tramwajowe ułożone w jezdni.
Temat 3/5 – Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem w dzień i po zmierzchu.
Temat 3/6 – Jazda w terenie, jazda drogą z koleinami, przejeżdżanie przez kopny piach,
przejeżdżanie przez muldy, jazda w terenie błotnistym.

1

Temat 3/7 – Zwiększenie przyczepności przedniego koła, pokonywanie łuków i zakrętów,
jazda w górach.
Temat 3/8 – Zachowanie się na drogach ekspresowych, włączanie się do ruchu (pas
rozbiegowy), wyprzedzanie, opuszczanie drogi ekspresowej (pas do zjazdu).
Temat 3/9 – Holowanie motoroweru lub motocykla, jazda z przyczepą, jazda motocyklem
z bocznym wózkiem.
Temat 3/10 – Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych: poślizg – przyczyny –
sposoby zapobiegania, podsumowanie materiału.
4. Zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska.
Temat 4/1 – Wypadkowość i ratownictwo drogowe, zasady postępowania na miejscu
wypadku.
Temat 4/2 – Stany zagrożenia życia w wypadkach drogowych, zranienia, oparzenia,
krwotoki, złamania.
Cele i treści nauczania oraz wskazówki metodyczne do ww. tematów określone są
w szczegółowym programie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, zawartym w załączniku nr 1 do
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lipca
2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 1019).
Wykaz tematów w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E i T
1. Przepisy ruchu drogowego.
Temat 1/1 – Wiadomości ogólne.
Temat 1/2 – Podstawowe pojęcia.
Temat 1/3 – Przepisy ogólne o ruchu pojazdów.
Temat 1/4 – Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów.
Temat 1/5 – Znaki i sygnały drogowe.
Temat 1/6 – Ogólne warunki używania pojazdu.
Temat 1/7 – Kierowca pojazdu.
Temat 1/8 – Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu.
2. Technika kierowania pojazdem.
Temat 2/1 – Przygotowanie do jazdy, uruchamianie silnika, ruszanie i zatrzymanie,
kręcenie kierownicą – skręty manewrowe.
Temat 2/2 – Zmiana biegu z I na II, zmiana biegów w górę, zmiana biegów w dół, ogólne
zasady jazdy do tyłu, jazda do tyłu na wprost, skręty podczas jazdy do tyłu,
jazda slalomem.
Temat 2/3 – Jazda w ruchu miejskim, hamowanie, zmniejszenie prędkości jazdy,
zatrzymanie pojazdu, hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi, ruszanie na
wzniesieniu z pomocą hamulca pomocniczego, ruszanie na wzniesieniu
z pomocą hamulca zasadniczego.
Temat 2/4 – Zmiana biegów w górę i w dół, cofanie, parkowanie.
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Temat 2/5 – Jazda w ruchu drogowym w mieści i poza miastem w dzień i po zmierzchu,
jazda w górach.
Temat 2/6 – Charakterystyka pojazdów, zwiększenie przyczepności przednich kół
w momencie rozpoczynania skrętu – dociążenie przodu, pokonywanie łuków
i zakrętów, tory przejazdu przez zakręty, dobór prędkości przed wejściem
w zakręt – hamowanie, zmiana biegu w dół.
Temat 2/7 – Ciągnięcie przyczepy; jazda z przyczepą, cofanie z przyczepą; zachowanie się
na drogach ekspresowych i autostradach, włączanie się do ruch (pas
rozbiegowy), zachowanie się w czasie wyprzedzania, opuszczanie drogi
ekspresowej lub autostrady (pas do zjazdu).
Temat 2/8 – Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych (ulewa, śnieżyca, mgła),
poślizg – przyczyny, sposoby zapobiegania, podsumowanie materiału.
3. Zakres budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej.
Temat 3/1 – Budowa pojazdu – wiadomości ogólne.
Temat 3/2 – Silniki – układ napędowy.
Temat 3/3 – Układ kierowniczy i hamulcowy.
Temat 3/4 – Ogumienie, amortyzatory i stabilizatory.
Temat 3/5 – Wyposażenie elektryczne.
Temat 3/6 – Czynności obsługowe.
4. Zachowanie się w miejscu wypadku i pomoc przedlekarska.
Temat 4/1 – Wypadkowość i ratownictwo drogowe, zasady postępowania na miejscu
wypadku.
Temat 4/2 – Stany zagrożenia życia w wypadkach drogowych, zranienia, oparzenia,
krwotoki, złamania.
Cele i treści nauczania oraz wskazówki metodyczne do ww. tematów określone są w
Szczegółowym programie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, B+E, T i pozwolenia, zawartym w
załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 15 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 1019).
Wykaz tematów w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E
1. Repetytorium z przepisów ruchu drogowego.
Temat 1/1 – Wiadomości ogólne, podstawowe pojęcia.
Temat 1/2 – Przepisy ogólne o ruchu pojazdów.
Temat 1/3 – Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów, znaki i sygnały drogowe.
Temat 1/4 – Ogólne warunki używania pojazdu.
Temat 1/5 – Kierowca pojazdu.
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Temat 1/6 – Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu.
2. Technika kierowania pojazdem.
Temat 2/1 – Przygotowanie do jazdy, uruchamianie silnika, ruszanie i zatrzymanie,
kręcenie kierownicą – skręty manewrowe.
Temat 2/2 – Jazda do tyłu; ogólne zasady jazdy do tyłu; jazda do tyłu na wprost, skręty
podczas jazdy do tyłu, jazda slalomem, cofanie, zawracanie, parkowanie.
Temat 2/3 – Jazda w ruchu miejskim, hamowanie, zmniejszenie prędkości jazdy,
zatrzymanie pojazdu, hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi, ruszanie na
wzniesieniu z pomocą hamulca pomocniczego, ruszanie na wzniesieniu
z pomocą hamulca zasadniczego.
Temat 2/4 – Technika zmiany biegów podczas jazdy z różnymi prędkościami, zmiana
biegów w górę, zmiana biegów w dół.
Temat 2/5 – Charakterystyki pojazdów, zwiększenie przyczepności przednich kół
w momencie rozpoczynania skrętu, dociążenie przodu; pokonywanie
łuków i zakrętów, tory przejazdu przez zakręty.
Temat 2/6 – Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem w dzień i po zmierzchu,
jazda w górach.
Temat 2/7 – Zachowanie się na drogach ekspresowych, włączanie się do ruchu (pas
rozbiegowy), zachowanie się w czasie wyprzedzania, opuszczanie drogi
ekspresowej pas do zjazdu.
Temat 2/8 – Holowanie; jazda z przyczepą.
Temat 2/9 – Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych (ulewa, śnieżyca, mgła),
poślizg – przyczyny, sposoby zapobiegania, podsumowanie materiału.
3. Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej.
Temat 3/1 – Budowa pojazdu – wiadomości ogólne.
Temat 3/2 – Silnik i układ napędowy.
Temat 3/3 – Układ kierowniczy i hamulcowy.
Temat 3/4 – Ogumienie; amortyzatory i stabilizatory.
Temat 3/5 – Wyposażenie elektryczne.
Temat 3/6 – Czynności obsługowe.
4. Zachowanie się w miejscu wypadku i pomoc przedlekarska.
Temat 4/1 – Wypadkowość i ratownictwo drogowe, zasady postępowania na miejscu
wypadku.
Temat 4/2 – Stany zagrożenia życia w wypadkach drogowych, zranienia, oparzenia,
krwotoki, złamania.
Cele i treści nauczania oraz wskazówki metodyczne do ww. tematów określone są w
Szczegółowym programie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C, C1+E, C+E, zawartym w załączniku nr 1
do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lipca
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2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 1019).
Wykaz tematów w zakresie prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E
1. Repetytorium z przepisów ruchu drogowego.
Temat 1/1 – Wiadomości ogólne; podstawowe pojęcia.
Temat 1/2 – Przepisy ogólne o ruchu pojazdów.
Temat 1/3 – Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów; znaki i sygnały drogowe.
Temat 1/4 – Ogólne warunki używania pojazdu.
Temat 1/5 – Kierowca pojazdu.
Temat 1/6 – Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu.
2. Technika kierowania pojazdem.
Temat 2/1 – Przygotowanie do jazdy, uruchamianie silnika, ruszanie i zatrzymanie,
kręcenie kierownicą – skręty manewrowe.
Temat 2/2 – Jazda do tyłu; ogólne zasady jazdy do tyłu; jazda do tyłu na wprost; skręty
podczas jazdy do tyłu; jazda slalomem; cofanie; zawracanie; parkowanie.
Temat 2/3 – Jazda w ruchu miejskim; hamowanie; hamowanie na wzniesieniu i spadku
drogi, ruszanie na wzniesieniu z pomocą hamulca pomocniczego
i zasadniczego.
Temat 2/4 – Technika zmiany biegów podczas jazdy z różnymi prędkościami, zmiana
biegów w górę, zmiana biegów w dół.
Temat 2/5 – Charakterystyki pojazdów, zwiększenie przyczepności przednich kół
w momencie rozpoczynania skrętu – dociążenie przodu, pokonywanie
łuków i zakrętów, tory przejazdu przez zakręty.
Temat 2/6 – Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem w dzień i po zmierzchu,
jazda w górach.
Temat 2/7 – Zachowanie się na drogach ekspresowych, włączanie się do ruchu (pas
rozbiegowy), zachowanie się w czasie wyprzedzania, opuszczanie drogi
ekspresowej (pas do zjazdu).
Temat 2/8 – Holowanie pojazdu; jazda z przyczepą.
Temat 2/9 – Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych (ulewa, śnieżyca, mgła);
poślizg – przyczyny, sposoby zapobiegania; podsumowanie materiału.
3. Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej.
Temat 3/1 – Budowa pojazdu – wiadomości ogólne.
Temat 3/2 – Silniki i układy napędowe.
Temat 3/3 – Układ kierowniczy, układ hamulcowy.
Temat 3/4 – Ogumienie; amortyzatory i stabilizatory.
Temat 3/5 – Wyposażenie elektryczne.
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Temat 3/6 – Czynności obsługowe.
4. Zachowanie się w miejscu wypadku i pomoc przedlekarska.
Temat 4/1 – Wypadkowość i ratownictwo drogowe, zasady postępowania na miejscu
wypadku.
Temat 4/2 – Stany zagrożenia życia w wypadkach drogowych, zranienia, oparzenia,
krwotoki, złamania.
Cele i treści nauczania oraz wskazówki metodyczne do ww. tematów określone są w
Szczegółowym programie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E, zawartym w załączniku nr 1
do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lipca
2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 1019).
Wykaz tematów w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem
1. Przepisy ruchu drogowego.
Temat 1/1 – Wiadomości ogólne.
Temat 1/2 – Podstawowe pojęcia.
Temat 1/3 – Przepisy ogólne o ruchu pojazdów.
Temat 1/4 – Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów.
Temat 1/5 – Znaki i sygnały drogowe.
Temat 1/6 – Ogólne warunki używania pojazdu.
Temat 1/7 – Kierujący pojazdem.
Temat 1/8 – Obowiązki i odpowiedzialność kierującego pojazdem.
2. Technika kierowania pojazdem.
Temat 2/1 – Przygotowanie do jazdy; uruchamianie tramwaju; ruszanie i zatrzymanie.
Temat 2/2 – Jazda w ruchu miejskim, hamowanie, zmniejszenie prędkości jazdy,
zatrzymanie tramwaju.
Temat 2/3 – Cofanie; parkowanie.
Temat 2/4 – Jazda w ruchu drogowym w mieście w dzień i po zmierzchu.
Temat 2/5 – Pokonywanie łuków i zakrętów; dobór prędkości przed wejściem w zakręt –
hamowanie.
Temat 2/6 – Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych (ulewa, śnieżyca, mgła),
poślizg – przyczyny, sposoby zapobiegania, podsumowanie materiału.
3. Zakres budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej.
Temat 3/1 – Budowa tramwaju – wiadomości ogólne.
Temat 3/2 – Silnik i układ napędowy.
Temat 3/3 – Układ kierowania i hamulcowy.
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Temat 3/4 – Wyposażenie elektryczne.
Temat 3/5 – Czynności obsługowe.
4. Zachowanie się w miejscu wypadku i pomoc przedlekarska.
Temat 4/1 – Wypadkowość i ratownictwo drogowe, zasady postępowania na miejscu
wypadku.
Temat 4/2 – Stany zagrożenia życia w wypadkach drogowych, zranienia, oparzenia,
krwotoki, złamania.
Cele i treści nauczania oraz wskazówki metodyczne do ww. tematów określone są w
Szczegółowym programie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, B+E, T i pozwolenia, zawartym w
załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 15 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 1019).
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