Załącznik nr 4
do Regulaminu
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. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze
publicznej.
Temat 1/1 – Znaki ostrzegawcze.
Temat 1/2 – Znaki zakazu, nakazu.
Temat 1/3 – Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające.
Temat 1/4 – Znaki drogowe poziome.
Temat 1/5 – Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem.
Temat 1/6 – Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne.
Temat 1/7 – Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu.
Temat 1/8 – Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
Temat 1/9 – Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych, miejsca przystanków komunikacji
publicznej.
Temat 1/10 – Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie
i postój.
Temat 1/11 – Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, bezpieczna jazda w tunelach.
Temat 1/12 – Wyprzedzanie.
Temat 1/13 – Omijanie, wymijanie, cofanie.
Temat 1/14 – Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu.
Temat 1/17 – Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia.
Temat 1/19 – Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, wykorzystanie
środków ochronnych, takich jak rękawice, obuwie, ubranie i kask.
2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym.
Temat 2/1 – Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych
użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu.
Temat 2/2 – Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości
poruszania się.
Temat 2/3 – Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci.
Temat 2/4 – Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych.
Temat 2/5 – Odstępy i hamowanie pojazdu.
Temat 2/6 – Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi,
w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody
i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym
obowiązujące wymagania.
Temat 2/8 – Różne pola widzenia kierowców, widoczność kierowców motocykli.
Temat 2/9 – Technika kierowania pojazdem.
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3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.
Temat 3/1 – Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii
lub wypadku
Temat 3/2 – Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
Temat 3/3 – Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie
w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą,
spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych,
stanem świadomości i zmęczeniem.
4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu.
Temat 4/1 – Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych
osób, odpowiedzialność kierowcy/posiadacza pojazdu.
Temat 4/4 – Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane
dokumenty.
Temat 4/5 – Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze.
Tematy zajęć teoretycznych zawarte są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1885).
Wykaz tematów w zakresie prawa jazdy kategorii B i kategorii T
1. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze
publicznej.
Temat 1/1 – Znaki ostrzegawcze.
Temat 1/2 – Znaki zakazu, nakazu.
Temat 1/3 – Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające.
Temat 1/4 – Znaki drogowe poziome.
Temat 1/5 – Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem.
Temat 1/6 – Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne.
Temat 1/7 – Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu.
Temat 1/8 – Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
Temat 1/9 – Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych, miejsca przystanków komunikacji
publicznej.
Temat 1/10 – Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie
i postój.
Temat 1/11 – Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, bezpieczna jazda w tunelach.
Temat 1/12 – Wyprzedzanie.
Temat 1/13 – Omijanie, wymijanie, cofanie.
Temat 1/14 – Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu.
Temat 1/17 – Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia.
Temat 1/18 – Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, korzystanie z pasów,
zagłówków i fotelików.
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2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym.
Temat 2/1 – Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych
użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu.
Temat 2/2 – Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości
poruszania się.
Temat 2/3 – Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci.
Temat 2/4 – Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych.
Temat 2/5 – Odstępy i hamowanie pojazdu.
Temat 2/6 – Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi,
w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody
i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym
obowiązujące wymagania.
Temat 2/7 – Różne pola widzenia kierowców.
Temat 2/9 – Technika kierowania pojazdem.
3. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.
Temat 3/1 – Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii
lub wypadku
Temat 3/2 – Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
Temat 3/3 – Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie
w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą,
spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych,
stanem świadomości i zmęczeniem.
4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu.
Temat 4/1 – Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych
osób, odpowiedzialność kierowcy/posiadacza pojazdu.
Temat 4/4 – Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane
dokumenty.
Temat 4/5 – Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze.
Tematy zajęć teoretycznych zawarte są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1885).
Wykaz tematów w zakresie prawa jazdy kategorii C,C1+E,C i C+E
1.
Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze
publicznej.
Temat 1/1 – Znaki ostrzegawcze.
Temat 1/2 – Znaki zakazu, nakazu.
Temat 1/3 – Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające.
Temat 1/4 – Znaki drogowe poziome.
Temat 1/5 – Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem.
Temat 1/6 – Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne.
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Temat 1/7 – Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu.
Temat 1/8 – Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
Temat 1/9 – Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych, miejsca przystanków komunikacji
publicznej.
Temat 1/10 – Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie
i postój.
Temat 1/11 – Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, bezpieczna jazda w tunelach.
Temat 1/12 – Wyprzedzanie.
Temat 1/13 – Omijanie, wymijanie, cofanie.
Temat 1/14 – Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu.
Temat 1/17 – Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia.
Temat 1/20 – Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, masy i wymiary
pojazdu.
Temat 1/21 – Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czasu pracy i odpoczynku
kierowcy, wykorzystanie tachografów.
2.

Zagrożenia związane z ruchem drogowym.

Temat 2/1 – Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych
użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu.
Temat 2/2 – Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości
poruszania się.
Temat 2/3 – Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci.
Temat 2/4 – Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych.
Temat 2/5 – Odstępy i hamowanie pojazdu.
Temat 2/6 – Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi,
w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody
i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym
obowiązujące wymagania.
Temat 2/7 – Różne pola widzenia kierowców.
Temat 2/9 – Technika kierowania pojazdem.
3.

Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Temat 3/1 – Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii
lub wypadku
Temat 3/3 – Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie
w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą,
spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych,
stanem świadomości i zmęczeniem.
Temat 3/4 – Akcje ratunkowe po wypadku.
4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu.
Temat 4/2 – Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych
osób, załadunek i rozładunek pojazdu, odpowiedzialność
kierowcy/posiadacza pojazdu.
Temat 4/3 – Dokumenty dotyczące pojazdu i transportowe, wymagane w krajowym
i międzynarodowym przewozie rzeczy i osób.
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Temat 4/6 – Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze,
konserwacja i naprawy bieżące.
Tematy zajęć teoretycznych zawarte są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1885).
Wykaz tematów w zakresie prawa jazdy kategorii D1,D1+E,D i D+E
1.
Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze
publicznej.
Temat 1/1 – Znaki ostrzegawcze.
Temat 1/2 – Znaki zakazu, nakazu.
Temat 1/3 – Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające.
Temat 1/4 – Znaki drogowe poziome.
Temat 1/5 – Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem.
Temat 1/6 – Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne.
Temat 1/7 – Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu.
Temat 1/8 – Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
Temat 1/9 – Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych, miejsca przystanków komunikacji
publicznej.
Temat 1/10 – Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie
i postój.
Temat 1/11 – Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, bezpieczna jazda w tunelach.
Temat 1/12 – Wyprzedzanie.
Temat 1/13 – Omijanie, wymijanie, cofanie.
Temat 1/14 – Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu.
Temat 1/17 – Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia.
Temat 1/20 – Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, masy i wymiary
pojazdu.
Temat 1/21 – Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czasu pracy i odpoczynku
kierowcy, wykorzystanie tachografów.
2.

Zagrożenia związane z ruchem drogowym.

Temat 2/1 – Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych
użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu.
Temat 2/2 – Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości
poruszania się.
Temat 2/3 – Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci.
Temat 2/4 – Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych.
Temat 2/5 – Odstępy i hamowanie pojazdu.
Temat 2/6 – Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi,
w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody
i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym
obowiązujące wymagania.
Temat 2/7 – Różne pola widzenia kierowców.
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Temat 2/9 – Technika kierowania pojazdem.
3.

Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Temat 3/1 – Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii
lub wypadku
Temat 3/3 – Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie
w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą,
spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych,
stanem świadomości i zmęczeniem.
Temat 3/4 – Akcje ratunkowe po wypadku.
4. Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu.
Temat 4/1 – Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych
osób, odpowiedzialność kierowcy/posiadacza pojazdu.
Temat 4/3 – Dokumenty dotyczące pojazdu i transportowe, wymagane w krajowym
i międzynarodowym przewozie rzeczy i osób.
Temat 4/6 – Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze,
konserwacja i naprawy bieżące.
Tematy zajęć teoretycznych zawarte są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1885).
Wykaz tematów w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem
1.
Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze
publicznej.
Temat 1/1 – Znaki ostrzegawcze.
Temat 1/2 – Znaki zakazu, nakazu.
Temat 1/3 – Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające.
Temat 1/4 – Znaki drogowe poziome.
Temat 1/5 – Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem.
Temat 1/6 – Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne.
Temat 1/7 – Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu.
Temat 1/8 – Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
Temat 1/9 – Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych, miejsca przystanków komunikacji
publicznej.
Temat 1/10 – Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie
i postój.
Temat 1/11 – Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, bezpieczna jazda w tunelach.
Temat 1/12 – Wyprzedzanie.
Temat 1/13 – Omijanie, wymijanie, cofanie.
Temat 1/14 – Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu.
Temat 1/15 – Dodatkowe znaki drogowe dla kierującego tramwajem.
Temat 1/16 – Włączanie się do ruchu, wjazd i wyjazd do/z zajezdni/pętli tramwajowej,
skrzyżowania równorzędne.
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Temat 1/17 – Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia.
Temat 1/18 – Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, korzystanie z pasów,
zagłówków i fotelików.
2.

Zagrożenia związane z ruchem drogowym.

Temat 2/1 – Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych
użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu.
Temat 2/2 – Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości
poruszania się.
Temat 2/3 – Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci.
Temat 2/4 – Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych.
Temat 2/5 – Odstępy i hamowanie pojazdu.
Temat 2/6 – Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi,
w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody
i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym
obowiązujące wymagania.
Temat 2/7 – Różne pola widzenia kierowców.
Temat 2/9 – Technika kierowania pojazdem.
Temat 2/10 – Wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu.
3.

Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Temat 3/1 – Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii
lub wypadku
Temat 3/2 – Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
Temat 3/3 – Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie
w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą,
spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych,
stanem świadomości i zmęczeniem.
Tematy zajęć teoretycznych zawarte są w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1885).
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