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Obecnie prawo jazdy kategorii b jest pewnego rodzaju standardem. Wymagają go
pracodawcy i niewątpliwie ta niezależność sprawia, że jesteśmy bardziej elastyczni.
Same kursy prawa jazdy cieszą się więc bardzo dużym powodzeniem zarówno
wśród młodzieży, jak i dorosłych.
I choć egzamin teoretyczny oraz praktyczny są stresujące, a zmieniające się
przepisy wymuszają kolejne umiejętności, to warto zainwestować czas i pieniądze w
prawo jazdy, które da uprawnienia kierowania pojazdami.

Sprawdź wymagania na egzamin teoretyczny

Dobry kurs na prawo jazdy z pewnością przygotuje do zdania egzaminu
teoretycznego na najwyższym poziomie oraz wykazania się umiejętnościami w
czasie jazdy. Ten rok przyniósł sporo zmian i warto się z nimi zapoznać, zanim
przystąpimy do egzaminu w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Sama formuła
próby drogowej pozostała taka sama. Na egzaminie również należy mieć maseczkę
ochronną. Warto jednak zauważyć, że podrożały w wyniku pandemii kursy. Za
egzamin praktyczny zapłacimy 140 zł, a za teoretyczny 30 zł. Oczywiście, by dostać
prawo jazdy należy doliczyć opłatę za badania lekarskie, zdjęcia do dokumentów
oraz koszt samego wydania prawa jazdy. Kursant uzyskuje indywidualny numer
profilu kandydata na kierowcę – PKK. To obowiązek od 2014 roku. Sam numer jest
wydawany po złożeniu wniosku w wydziale komunikacji swojego urzędu i jest
niezbędny do wpisania kandydata do systemu.

Dobra szkoła prawa jazdy

Zanim zdasz egzamin teoretyczny poznasz pytania egzaminacyjne. Ich lista jest
regularnie aktualizowana, więc nic dziwnego, że na początku tego roku w bazie
pojawiły się nowe zagadnienia, które mogą zaskoczyć nawet doświadczonych
kierowców. Oczywiście wiele zmian wynika po prostu z aktualnych przepisów, ale
niektóre pytania mogą być podchwytliwe. Na egzaminie teoretycznym odpowiada
się na 32 pytania. Dwadzieścia z nich dotyczą wiedzy podstawowej i wymagają
odpowiedzi „tak” lub „nie”, a pozostałe są specjalistyczne i związane z wybraną
kategorią prawa jazdy. Tu wybiera się warianty A, B lub C. Egzaminowany na 74
możliwe punkty musi zdobyć 68, by zdać egzamin teoretyczny. Zresztą próbne testy
prowadza też szkoła jazdy. Kraków przygotowuje kursantów na różne kategorie. Bez
problemu można również zrobić kursy zawodowe.
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Co sprawdzają testy na prawo jazdy?

Warto również zwrócić uwagę, że zmieniona została organizacja egzaminu
praktycznego. Skrócono przerwę pomiędzy kolejnymi próbami drogowymi do 45
minut. Największym problemem dla kursantów są jednak zmiany w przepisach i to
na nich bardzo skupia się nauka jazdy. Kraków to miasto, które pozwala ćwiczyć w
różnorodnych warunkach, także przy dużym natężeniu ruchu. W tym roku
szczególny nacisk położony jest na zachowania kierowców względem pieszych.
Muszą oni ustąpić pierwszeństwa w momencie zamiaru znalezienia się na przejściu
dla pieszych. Poza tym ustawodawca wprowadził kategoryczny zakaz wyprzedzania
na przejściu dla pieszych, a zwłaszcza pojazdu, który ustępuje pierwszeństwa. Te
regulacje mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, ale dla egzaminowanych mogą
być dość dużym utrudnieniem. Należy także zwrócić uwagę na konieczność
zachowania bezpiecznej odległości w czasie jazdy na autostradach oraz drogach
szybkiego ruchu. Oczywiście przy egzaminie na prawo jazdy nie zostanie to
zweryfikowane, ale na przykład egzaminator może o takie aspekty pytać.
Bezpieczną odległość wylicza się w metrach i musi ona wynosić połowę prędkości
jazdy pojazdu. Na egzaminie państwowym sprawdzanych jest szereg aspektów,
które mają ocenić, czy przyszły kierowca nie będzie zagrożeniem w ruchu lądowym.
Wydanie prawa jazdy jest więc zamknięciem pewnej drogi, ale otwiera nową i
wymaga oczywiście stałego doskonalenia umiejętności oraz uważności na innych
uczestników ruchu.
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Artykuł sponsorowany
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