
 
 
 

Kurs na prawo jazdy kategorii „B” 
 
 
Wprowadzenie 
 
Kurs prawa jazdy kategorii „B” obejmuje 60 godzin zajęć. 30 godzin zajęć teoretycznych w 
tym 4 godziny z zasad udzielania pomocy ofiarom wypadków, które realizowane były w 
formie wykładów. Odbyło się 10 spotkań po 3 godziny każde. Wykłady zakończono 
egzaminem wewnętrznym po którego zdaniu uczniowie mogli przystąpić do zajęć 
praktycznych z instruktorem nauki jazdy. Zajęcia praktyczne obejmują indywidualne jazdy z 
instruktorem po mieście i placu manewrowym. Liczba zajęć praktycznych to 30 godzin. 
 
Celem głównym kursu było przygotowanie uczniów do egzaminu państwowego na prawo 
jazdy kategorii „B” oraz wpojenie zasad obowiązujących w ruchu drogowym oraz 
bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. 
 
 
Cele edukacyjne: 
 

• Zapoznanie młodzieży z przepisami ruchu drogowego  
- podstawowymi pojęciami obowiązującymi w ruchu drogowym 
- zasadami ruchu pieszych 
- zasadami zachowania na przejazdach kolejowych i tramwajowych 
- zasadami pierwszeństwa przejazdu 
- znakami drogowymi pionowymi i poziomymi 
- sygnalizacją świetlną i sygnałami dawanymi przez kierującego ruchem 
• Uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z uczestniczenia w ruchu 

drogowym. 
• Wskazanie sposobów ograniczania ryzyka w ruchu drogowym. 
• Wskazanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na drodze i sposobu zachowania w 

tych miejscach. 
• Zapoznanie młodzieży z budową i funkcjonowaniem pojazdu 
• Zapoznanie młodzieży z obsługą pojazdu 
• Doskonalenie umiejętności poruszania się pojazdem po placu manewrowym i po 

drogach publicznych 
 

 
Tematy zajęć teoretycznych: 
 

1. Zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych 
uczestników ruchu drogowego 

2. Zasady zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu 
jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych 
nawierzchniach jezdni  

 
 



 
 
 
 

3. Wpływ na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę 
zachowania kierującego pojazdem m.in. alkoholu lub innego podobnie działającego 
środka, wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia  

4. Zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, 
najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak : dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby 
o ograniczonej swobodzie ruchu    

5. Zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów 
w różnych warunkach widoczności 

6. Zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem 
bezpieczeństwa jazdy 

7. Zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony 
środowiska   

8. Zasady ruchu drogowego, w szczególności odnoszące się do ograniczeń prędkości, 
pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do 
kierowania i używania pojazdu     

9. Zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku drogowym oraz zasady 
udzielania pomocy ofiarom wypadków 

10. Rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni 
11. zadania i kryteria oceny obowiązujące na egzaminie państwowym 

 
 
Tematy zajęć praktycznych: 
 

1. Przygotowanie się do jazdy 
2. Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania 
3. Włączanie się do ruchu 
4. zajmowanie właściwej pozycji na drodze 
5. Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy 

użyciu dopuszczalnych środków 
6. Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach 

drogowych 
7. Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń 
8. Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym 

hamowanie awaryjne 
9. Jazda z prędkością nie utrudniającą ruchu i dostosowana do warunków ruchu 

drogowego 
10. Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego 
11. Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu 
12. Wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i 

urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy 
13. Podejmowanie działań e zakresie udzielania przedlekarskiej pomocy ofiarom 

wypadków drogowych 
14. Jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej 

prędkości 
 
 



 
     
 
 
Przewidywane osiągnięcia  uczniów: 
 
Ideą zajęć pozalekcyjnej w ramach kursu prawo jazdy kat „B” jest rozwijanie uzdolnień 
uczniów i ich zainteresowań oraz przygotowanie do odnalezienia się na współczesnym rynku 
pracy, kreowanie własnej aktywności zawodowej, uzyskanie dodatkowych umiejętności tj. 
prowadzenie pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 
 
 
 W wyniku realizacji programu  uczeń potrafi: 
 

• Zna przepisy ruchu drogowego i potrafi je zastosować w praktyce 
• Potrafi wykonać podstawową obsługę pojazdu 
• Potrafi posługiwać się mechanizmami kontroli i sterowania pojazdu 
• Potrafi poruszać się pojazdem w ruchu drogowym 

 
 
 
Sposoby osiągania celów – metody, formy i techniki nauczania 
 
Praca z uczniami odbywała się w ramach ustalonych zajęć pozalekcyjnych, (codziennie przez 
dwa tygodnie zajęcia teoretyczne), na których stosowane były różne formy pracy z uczniami: 
praca zbiorowa, indywidualna, praca w grupach.  
Na każdych zajęciach wykorzystywany był komputer do symulacji sytuacji drogowych oraz 
programy służące do zapoznania się z przepisami i zasadami ruchu drogowego. 
Wykorzystano metody aktywizujące takie jak: 
- burza mózgów 
- ćwiczenia  
 
Wykorzystano również środki multimedialne oraz programy komputerowe. 
 
 
 
 Osiągnięcia uczniów; ewaluacja: 
    
- po ukończonym kursie wszyscy uczniowie zdali egzamin teoretyczny na prawo jazdy  
  kategorii „B” 
- większość uczniów zdała również egzamin praktyczny i otrzymała  
   PRAWO JAZDY kat „B”  
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