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Prawo jazdy kat. A, A1, A2 oraz AM - program szkolenia
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 października 2005 roku oraz nowelizacją
ustawy o kierujących pojazdami, która weszła w życie w dniu 19 stycznia 2013 roku, szkolenie na prawo
jazdy kat. A, A1 oraz A2 składa się z 30 godzin (godziny lekcyjne - po 45 min.) szkolenia teoretycznego oraz
20 godzin (godziny zegarowe) szkolenia praktycznego. Szkolenie na prawo jazdy kat. AM składa się z 10
godzin (godziny lekcyjne - po 45 min.) szkolenia teoretycznego oraz 10 godzin (godziny zegarowe)
szkolenia praktycznego.
W trakcie szkolenia w naszej szkole:
●
●

●

●
●

korzystasz z pomocy audiowizualnych ułatwiających zrozumienie i zapamiętanie materiału
uzyskujesz odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem do egzaminu na
prawo jazdy
otrzymujesz wsparcie doświadczonego motocyklisty (instruktorem jest motocyklista z ponad 10-letnim doświadczeniem
w prowadzeniu i obsłudze motocykli marki Yamaha, Kawasaki, Honda oraz Suzuki)
uczysz się poprzez ćwiczenie - na różnych motocyklach, w różnych warunkach jazdy
w profesjonalny sposób przygotowujesz się do egzaminu - mamy obecnie zdawalność (przy pierwszym podejściu do
egzaminu) na poziomie 95% !

Program szkolenia teoretycznego
●
●

●
●

●

Budowa, obsługa i eksploatacja motocykla
Ogólne zasady poruszania się motocyklem po drodze: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych
uczestników ruchu drogowego
Zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami
Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na
zachowanie motocyklisty
Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda motocyklem w
różnych warunkach

●

Bezpieczne przewożenie pasażera i /lub bagażu na motocyklu

●

Środki ochronne dla motocyklisty - kask, rękawice, obuwie, ubiór

●

Widoczność kierowców motocykli przez innych użytkowników drogi

●

Znaki drogowe

●

Ruszanie, włączanie się do ruchu, zatrzymanie, postój

●

Manewry (wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, zmiana pasa ruchu)

●

Miejsca niebezpieczne dla motocyklistów - przejazdy kolejowe, tory tramwajowe na drodze, studzienki

●

Skrzyżowania, ronda, ruch kierowany

●

Używanie świateł pojazdu

●

Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa

●

Udzielanie pierwszej pomocy

●

Zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku lub kolizji drogowej

●

Błędy najczęściej popełniane przez motocyklistów

●

Przygotowanie do egzaminu teoretycznego

●

Egzamin wewnętrzny

Program szkolenia praktycznego
●

Budowa i obsługa motocykla

●

Przygotowanie do jazdy

●

Ruszanie, zatrzymanie, utrzymywanie równowagi na motocyklu

●

Zmiana biegów

●

Doskonalenie umiejętności prowadzenia motocykla (przy użyciu jednej ręki, na stojąco, na nierównym podłożu, etc.)

●

Skręcanie, slalom, kółka, ósemki, hamowanie awaryjne

●

Jazda w terenie (off-road)

●

Doskonalenie umiejętności utrzymywania równowagi (jazda bez trzymania, ciasny slalom, przeszkody na drodze)

●

Jazda w ruchu ulicznym

●

Jazda sportowa

●

Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu

●

Trasa egzaminacyjna - przygotowanie do egzaminu

●

Egzamin wewnętrzny

