
 

 

W PIERWSZYM OKRESIE 
 
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: 
 

1. Podstawowe pojęcia ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

2. Ogólne zasady ruchu pojazdów 

3. Notatki 

Na ocenę dostateczną uczeń powinien: 
 
spełniać wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: 
      1. Znaki drogowe pionowe (ostrzegawcze, zakazu, nakazu,  informacyjne, kierunku  

          i miejscowości oraz uzupełniające) 

      2. Wzajemne zachowanie się kierujących pojazdami i pieszych 

Na ocenę dobrą uczeń powinien: 
 
spełniać wymagania na ocenę dostateczną oraz: 
       1. Znaki drogowe poziome 

       2. Prędkość jazdy 

       3. Dopuszczalne prędkości jazdy 

       4. Warunki techniczne,  rejestracja pojazdów - dopuszczenie pojazdów do ruchu 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien: 
spełniać wymagania na ocenę dobrą  oraz: 
         1. Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych 

        2. Sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem 

        3. Przecinanie się kierunków ruch i pierwszeństwo przejazdu 

 

Na ocenę celującą uczeń powinien: 
spełniać wymagania na ocenę bardzo dobrą  oraz: 
        1. Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na 

            drodze 

        2. Wzajemne zachowanie się kierujących pojazdami i rowerzystów 

        3. Zna zmiany w prawie o ruchu drogowym 
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W DRUGIM OKRESIE 
 
Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien: 
      1. Ruch pojazdów w strefach zamieszkania 

      2. Ruch pojazdów na drogach wewnętrznych i w strefach ruchu 

      3. Zatrzymanie i postój pojazdu 

      4. Używanie pojazdów w ruchu drogowym 

      5. Notatki 
 

Na ocenę dostateczną uczeń powinien: 
spełniać wymagania na ocenę dopuszczającą oraz: 
       1. Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 

      2. Ruch pojazdów na autostradach i drogach ekspresowych 

      3. Dopuszczalne prędkości jazdy 

 

Na ocenę dobrą uczeń powinien: 
spełniać wymagania na ocenę dostateczną oraz: 
      1. Holowanie pojazdu silnikowego 

      2. Ruch pojazdów na przejazdach kolejowych i tramwajowych 

      3. Używanie świateł zewnętrznych oraz sygnałów dźwiękowych i świetlnych 

      4. Jazda pojazdów w zorganizowanych kolumnach 

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien: 
spełniać wymagania na ocenę dobrą  oraz: 
       1. Pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym 

      2. Pojazdy przewożące dzieci lub młodzież oraz autobusy szkolne, pojazdy 

          przewożące osoby niepełnosprawne 

      3. Pojazdy używane do nauki jazdy, do wykonywania prac na drodze, oraz do 

          przewozu materiałów niebezpiecznych                  

      4. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep oraz przewóz osób 

      5. Rozwiązuje test na prawo jazdy 
 

Na ocenę celującą uczeń powinien: 
 
spełniać wymagania na ocenę bardzo dobrą  oraz: 
    1. Bezbłędnie rozwiązuje test na prawo jazdy  
      2. Zna propozycje zmian w prawie o ruchu drogowym 

 

 


