Karta rowerowa – zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami to jeden z dokumentów
stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem.
Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu
sprawdzającego kwalifikacje.
Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza
zaliczeń potwierdzającego zdobycie obowiązującej wiedzy oraz umiejętności. Do uzyskania
karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy czwartej na zajęciach techniki.
Uczniowie przygotowywani są z zakresu:
•
•
•

znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów ruchu drogowego
obowiązujących pieszych i rowerzystów,
rowerowy elementarz (budowa roweru, wyposażenie obowiązkowe, przygotowanie do
jazdy),
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH
CZĘŚCI:
I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest
w formie testu pisemnego składającego się z 25
pytań jednokrotnego wyboru.
Wymagane wiadomości:
•
•
•
•
•

przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych,
przepisy ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów,
zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
znaki ostrzegawcze i zakazu, znaki nakazu, informacyjne, poziome i tabliczki do
znaków,
pierwsza pomoc.

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Zdanie egzaminu praktycznego obejmuje:
•
•
•
•
•

przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
jazda do przodu po prostej i łukach,
jazda po wyznaczonym torze,
prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,
właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe.

Uczniowie klasy czwartej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Mogielnicy do egzaminu na kartę rowerową przygotowywali się
sumiennie w ciągu całego roku szkolnego. Uczyli się znaków, poznawali przepisy ruchu
drogowego, rozwiązywali testy, uczyli się zasad poruszania po skrzyżowaniach oraz zasad
udzielania pierwszej pomocy.

Podczas egzaminu czwartoklasiści najpierw musieli wykazać się znajomością przepisów
ruchu drogowego, rozwiązując test w części teoretycznej. Pytania nie były łatwe, tym bardziej
na uwagę zasługuje fakt, że dwoje naszych uczniów: Ksawery Koperski i Zuzanna Górska
odpowiedzieli w 100% poprawnie na wszystkie pytania. Pozostali uczniowie też poradzili
sobie doskonale i mogli przystąpić do egzaminu praktycznego, który odbył się w czwartek 14
czerwca 2018r. W tej części egzaminu uczestniczył aspirant sztabowy pan Włodzimierz
Wujek – Dzielnicowy Miasta i Gminy Mogielnica.

Czwartoklasiści musieli zmierzyć się z różnymi manewrami sprawdzającymi praktyczne
umiejętności jazdy rowerem. Były to między innymi: slalom między pachołkami tzw. żmijka,
zatrzymanie w wyznaczonym miejscu, czy zmiana kierunku jazdy – pokonanie toru w
kształcie ósemki. Ponadto sprawdzono umiejętność omijania przeszkody na drodze i
bezpiecznej zmiany pasa ruchu oraz przejazdu po wyznaczonej prostej tzw. rynnie. I tym
razem uczniowie znakomicie poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami, choć egzaminowi
towarzyszyły ogromne emocje.

Wszyscy uczniowie zdali egzamin i otrzymali swoje pierwsze prawo jazdy: „kartę
rowerową” z rąk Pani Dyrektor Jolanty Tomczyk. Uroczyste wręczenie odbyło się we wtorek
19 czerwca podczas Szkolnego Dnia Sportu. Pani Dyrektor jeszcze raz pogratulowała
uczniom zdanego egzaminu oraz przypomniała o zasadach bezpieczeństwa podczas
wakacyjnych wycieczek rowerowych.

