
PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3  

IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 

W POZNANIU  

 

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych: 

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, 

poz. 151 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 

2013, poz. 512 z późn. zm.). 

 

I. WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ 

 

1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: 

a) osiągnęła wymagany minimalny wiek – 10 lat; 

b) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami podczas zajęć szkolnych; 

c) uzyskała pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji 

zachowań ucznia; 

d) zaliczyła egzamin teoretyczny i praktyczny; 

e) zna zasady obsługi technicznej roweru; 

f) przeszła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; 

g) oddała arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcie 

legitymacyjne. 

 

2. Kartę rowerową wydaje Dyrektor szkoły na podstawie arkusza zaliczeń 

potwierdzającego zdobycie obowiązującej wiedzy oraz umiejętności. 

 

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO UZYSKANIA 

KARTY ROWEROWEJ 

 

1. Na zajęciach technicznych uczniowie klas IV przygotowywani są z zakresu: 

a) znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów ruchu 

drogowego obowiązujących pieszych oraz rowerzystów, 

b) obsługi technicznej roweru, 

c) udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

2. Praca własna kandydata do zdobycia karty rowerowej. 

 

III. EGZAMIN 

 

1. Na egzamin teoretyczny oraz praktyczny należy przynieść podpisany przez 

rodziców (prawnych opiekunów) (tylko punkt 2) arkusz zaliczeń. 



2. Egzamin na kartę rowerową będzie odbywał się na przełomie maj-czerwca  

w wyznaczonym przez Dyrektora szkoły terminie. 

3. Do egzaminu może przystąpić każdy uczeń, który w roku odbywania się 

egzaminu ukończył lub ukończy 10 lat. 

4. Dokument – Karta rowerowa – uczeń otrzymuje po ukończeniu 10 lat. 

5. Część teoretyczna 

a) Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego 

wyboru składającego się z 25 pytań. 

b) Test zawiera pytania dotyczące przepisów ruchu drogowego, znaków  

i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz 

wiadomości z pierwszej pomocy. 

c) Uczeń ma prawo do poprawy testu w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wyników. 

d) Wynik części teoretycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba 

zdająca egzamin uzyskała, co najmniej 80% punktów możliwych do 

uzyskania. 

6. Część praktyczna 

a) Praktyczna nauka oraz ćwiczenia jazdy rowerem prowadzone są 

indywidualnie przez uczniów i ich rodziców po zajęciach lekcyjnych. 

b) Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań 

egzaminacyjnych: 

- przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie; 

- jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie „ósemki”; 

- jazda po wyznaczonym torze; 

- prawidłowe hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonych 

miejscach; 

- właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe. 

c) Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba 

zdająca egzamin uzyskała, co najmniej 90% manewrów i nie stwarza 

zagrożenia dla ruchu drogowego. 

d) Egzamin z umiejętności praktycznych będzie odbywać się na odpowiednio 

przygotowanym szkolnym placu manewrowym. 

 

IV. INNE 

 

1. Arkusz zaliczeń na kartę rowerową można pobrać ze strony internetowej 

szkoły. 

2. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej Rodzic składa pisemne 

oświadczenie o zaistniałym fakcie. Za duplikat szkoła pobiera odpowiednią 

opłatę. 

 

 
 


