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Witamy Cię w Szkole Kierowców i Motocyklistów AUTO-MOTO!
Jako jedyny Ośrodek Szkolenia Kierowców w Siemianowicach Śląskich i w Siewierzu
zapraszamy na szkolenia w zakresie wszystkich wymienionych poniżej kategorii
prawa jazdy oraz na szkolenia z zakresu kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowe
kierowców:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A
Prawa jazdy kat. B1, B
Prawa jazdy kat. B + E
Prawa jazdy kat. C
Prawa jazdy kat. C + E
Prawa jazdy kat. D
Kwalifikacja wstępna dla kierowców kat. C oraz D (również kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i uzupełniającej przyspieszonej)

8. Szkolenia okresowe dla kierowców kat. C, C+E, D oraz D+E

Osoby przygotujące się do egzaminu na prawo jazdy zapraszamy do zapoznania się
z artykułami w dziale MATERIAŁY DO NAUKI - znajdziecie tutaj wszsytkie
najważniejsze informacje na temat przebiegu egzaminu, zmian w przepisach
dotyczących szkolenia i egzaminowania kierowców, porady dotyczące
przygotowania do egzaminu i obsługi pojazdów.

Prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A
Kat. AM (kategoria AM zastąpiła dawną kartę motorowerową) - od 14 roku życia, motorowery oraz czterokołowce lekkie o
masie własnej do 350 kg, osiągające prędkość do 45 km/h
Karta motorowerowa wydana przed 19 stycznia 2013 r. zachowuje swoją ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku
życia. Kartę można wymienić na własny koszt, na prawo jazdy kategorii AM, po ukończeniu 14 lat. Każdy, kto ukończy 18 lat przed 19
stycznia 2013 r. zachowa uprawnienia do kierowania motorowerami, nie będzie wymagane posiadanie dokumentu potwierdzającego
posiadanie tego uprawnienia.

Kat. A1 - od 16 roku życia, motocykle o pojemności do 125m3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej
nieprzekraczającym 0,1 kW/kg; motocykle trójkołowe o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdy określone dla prawa
jazdy kat. AM
Kat. A2 - od 18 roku życia, motocykle o mocy do 35 kW i stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg, motocykle trójkołowe o mocy
nieprzekraczającej 15 kW oraz pojazdy określone dla prawa jazdy kat. AM
Kat. A - uprawnia do kierowania motocyklami "ciężkimi" (czyli bez ograniczeń w zakresie pojemności skokowej czy też mocy
silnika motocykla).
Minimalny wiek wymagany do uzyskania prawa jazdy kat. A:
●

20 lat - dla osób, które od co najmniej 2 lat posiadają prawo jazdy kategorii A2;

●

24 lata - dla pozostałych osób.

Szkolimy na motocyklach i motorowerach:
Kategoria AM
●

skuter 50 cm3, automatyczna skrzynia biegów

●

motorower Romet ZK 50 (identyczny jak na egzaminie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach).

Kategoria A1
●

motocykl Romet 125 Zetka (identyczny jak na egzaminie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach)

Kategoria A2
●

motocykl Suzuki GS500

●

motocykl Suzuki Gladius z silnikiem przystosowanym do kat. A2

Kategoria A
●

●
●

motocykl Hyosung 650GT (bezpośredni wtrysk paliwa) - parametry techniczne identyczne jak w pojeździe egzaminacyjnym
Suzuki Gladius 650
Suzuki Gladius 650 z systemem ABS
Suzuki GSXF 750 – tylko dla zaawansowanych kursantów, prawdziwy ścigacz o mocy 110 KM, w 6 sekund rozpędza się do
100 km/h

Dodatkowo do dyspozycji naszych kursantów są:
●

Honda CBF 250 - mały, lekki i zwrotny model Hondy

●

Suzuki GN 250 – mały choper, dobrze się prowadzi przy ćwiczeniu manewrów

●

Yamaha SR 125 – mały motocykl idealny na początek przygody z jednośladami

Prawo jazdy kategorii B1, B
Kat. B1 - od 16 roku życia, czterokołowce przeznaczone do przewozu osób lub ładunków (z wyłączeniem

samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla), dla których masa własna nie przekracza 400 kg w
przypadku przewozu osób i 550 kg w przypadku przewozu rzeczy oraz pojazdy określone w zakresie kategorii AM
Kat. B - od 18 roku życia, pojazdy samochodowe o dmc do 3.5 tony
Szkolimy na samochodach:
●

●

Toyota Yaris rocznik 2011 – 6 biegów, silnik VVTi 1,33 o mocy 101 KM – identyczny jak na egzaminach państwowych na
prawo jazdy kat. B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Dąbrowie Górniczej, w Katowicach, Bytomiu i w Tychach
Toyota Yaris rocznik 2012 – 6 biegów silnik VVTi 1,33, najnowszy model Yaris-ki - na egzaminach już od jesieni 2012 r.

Kategoria B1:
●

Samochód MICROCAR z możliwością wypożyczenia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B1

Prawo jazdy kategorii B+E
Od 18 roku życia, pojazdy samochodowe o dmc do 3.5 tony + przyczepa
Szkolimy na:
●

Samochód WW Transporter T4 plus przyczepa dwuosiowa Wiola o długości identycznej jak na egzaminie państwowym na
kat. B+E

Prawo jazdy kategorii C

Od 21 roku życia, pojazdy samochodowe o dmc przekraczającej 3.5 tony
(Istnieje możliwość usyzkania prawa jazdy kat.C od 18 roku życia, pod warunkiem ukończenia równolegle kursu kwalifikacji
wstępnej pełnej na przewóz rzeczy)
Szkolimy na samochodach:
MAN wymiarami i wyposażeniem nie ustępują pojazdą egzaminacyjnym w WORD Dąbrowa
Katowice
●

oraz Bytom i

dla doświadczonych kursantów oraz dla kierowców zdających kwalifikację wstępną z zakresu przewozu rzeczy: samochód
MAN TGL 12-250 rocznik 2012

Prawo jazdy kategorii C+E
Od 21 roku życia, pojazdy samochodowe o dmc przekraczającej 3.5 tony + przyczepa
Szkolimy na:
●

zestawie, samochód ciężarowy MAN TGL 12-250 oraz przyczepa tandem Konar JG2, zestaw identyczny jak na egzaminach
państwowych na prawo jazdy kat. C+E w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Dąbrowie Górniczej i w Bytomiu

Prawo jazdy kategorii D
Od 24 roku życia, autobusy, ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne
Szkolimy na autobusach:
●

●

AUTOSAN H9-21, rozmiarami identyczny jak na egzaminach państwowych na prawo jazdy kategorii D w Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego w Dąbrowie Górniczej, w Katowicach i w Bytomiu
dla doświadczonych kursantów oraz dla kierowców zdających kwalifikację wstępną z zakresu przewozu osób autobus
BOVA FUTURA rocznik 2010

Szkolenia dla kierowców zawodowych
Kwalifikacja wstępna
Kwalifikacja wstępna kat. C
Kwalifikacja wstępna kat. D
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C
Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona

Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących drogowy przewóz rzeczy i osób

