
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

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

(Dz. U. z 2013 r. poz. 512) 

Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej składa się z części: 

1) teoretycznej - uwzględniającej treści, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy; (tj. treści zawarte w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, o której mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, umożliwiające 
przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej). 

Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły 
podstawowej, który określa formę części teoretycznej oraz czas trwania części teoretycznej i części praktycznej 
egzaminu. 

1. Część teoretyczną egzaminu dla osób szkolonych przeprowadza się w formie testu pisemnego składającego 
się z 25 pytań. 

2. Część teoretyczna egzaminu dla osób szkolonych polega na wybraniu jednej prawidłowej z trzech możliwych 
odpowiedzi. 

4. Wynik części teoretycznej egzaminu dla osób szkolonych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca 
egzamin odpowiedziała prawidłowo na co najmniej 20 pytań (uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do 
uzyskania). 

2) praktycznej - przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, 
umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych. 

Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba 
zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu 
drogowego 

Część praktyczną egzaminu przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego. 

W przypadku osób szkolonych o ograniczonej sprawności ruchowej dopuszcza się przeprowadzenie części 
praktycznej egzaminu dla osób szkolonych przy użyciu roweru wielośladowego. 

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych jest uzyskanie pozytywnego 
wyniku z części teoretycznej egzaminu. 

 

W naszej szkole cykl egzaminowania przyjmuje formę zdobywania zaliczeń (podpisów) za 
poszczególne umiejętności i wiadomości na odpowiednim „Arkuszu Zaliczeń”. Uczeń, który w 
czasie nauki w naszej szkole podstawowej zdobędzie 6 podpisów przedkłada „Arkusz 
Zaliczeń” wraz ze zdjęciem w sekretariacie szkoły i uzyskuje kartę rowerową. W każdym roku 
uczeń może podjąć 3 próby uzyskania poszczególnych zaliczeń. Czas zdobywania 
poszczególnych zaliczeń nie kończy się z danym rokiem szkolnym lecz jest przedłużany, aż do 
ukończenia nauki w naszej szkole.  

Do części teoretycznej uczniowie klas czwartych przygotowują się cały rok. Uczniowie klas 5 i 
6 we wrześniu i październiku.  

Do części praktycznej (obsługa techniczna roweru) uczniowie klasy czwartej przygotowują się 
z nauczycielem w zimie, uczniowie innych klas sami wg własnego uznania 

Do części praktycznej (jazda na rowerze) uczniowie klas czwartych przygotowują się w 
kwietniu i maju. Uczniowie innych klas sami wg własnego uznania. 


