Załącznik nr 8 do Regulaminu

ARKUSZ PRZEBIEGU CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU
..............................................................
(nazwisko i imię osoby egzaminowanej)

Poz.
1

Plac manewrowy / ruch drogowy

Ocena
N-neg.
P-poz.

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

..........

Poz.

Ocena
N-neg.
P-poz.

(data części praktycznej egzaminu )

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie
stanu technicznego podstawowych
elementów pojazdu zapewniających
bezpieczeństwo jazdy
Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem
ruchu do przodu i tyłu

21

Przejazd przez przejścia dla
pieszych

22.1

Parkowanie prostopadłe - wjazd
przodem, wyjazd tyłem

3

Parkowanie skośne (wjazd przodem,
wyjazd tyłem)

22.2

Parkowanie skośne - wjazd
przodem, wyjazd tyłem

4

Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem,
wyjazd tyłem)
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem,
wyjazd przodem)

22.3

24

10

Parkowanie równoległe (wjazd tyłem,
wyjazd przodem)
Ruszanie z miejsca do przodu na
wzniesieniu
Slalom wolny (jazda pomiędzy pięcioma
bramkami ustawionymi na placu
manewrowym)
Slalom szybki (jazda pomiędzy
pachołkami ustawionymi na placu
manewrowym)
Ominięcie przeszkody

Parkowanie równoległe - pomiędzy
dwoma pojazdami
Wykonanie manewru zawracania
na drodze jednojezdniowej
dwukierunkowej
Przejazd przez torowisko
tramwajowe**) i kolejowe*)
Przejazd przez tunel*)

11

2

5
6
7
8

23

25
26

Przejazd obok przystanku
tramwajowego**) i autobusowego

27

Wykonanie manewru wyprzedzania

28

Wykonanie manewru omijania

Jazda po łukach w kształcie cyfry osiem

29

Wykonanie manewru wymijania

12

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

30

13

Jazda drogami dwukierunkowymi
jednojezdniowymi

31

Wykonanie manewru zmiany pasa
ruchu
Wykonanie manewru zmiany
kierunku jazdy w prawo

14

Jazda drogami dwukierunkowymi
dwujezdniowymi

32

Wykonanie manewru zmiany
kierunku jazdy w lewo

15

Jazda drogami jednokierunkowymi
o różnej liczbie wyznaczonych
i niewyznaczonych pasów ruchu
Przejazd przez skrzyżowania równorzędne

33

Wykonanie manewru zawracania
na skrzyżowaniu

34

Hamowanie do zatrzymania we
wskazanym miejscu

Przejazd przez skrzyżowania oznakowane
znakami ustalającymi pierwszeństwo
przejazdu
Przejazd przez skrzyżowania
z sygnalizacją świetlną

35

Hamowanie wykonane
w sytuacjach awaryjnych

36

Rozprzęganie pojazdu z przyczepą

19

Przejazd przez skrzyżowania, na których
ruch odbywa się wokół wyspy

37

Zmiana biegów właściwa dla
energooszczędnej jazdy

20

Przejazd przez skrzyżowania
dwupoziomowe
(wjazd i zjazd)*)

38

9

16
17
18

Ocena:

Korzystanie z momentu
obrotowego silnika podczas
hamowania – stosowanie
hamowania silnikiem
Podpis członka Komisji

Podpis osoby egzaminowanej

Nie*** / wnoszę uwag / i***

* dot. miast mających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej
niż 2,5 km od placu manewrowego
** dot. miast z komunikacją tramwajową
*** niewłaściwe skreślić

(kategoria)

