PRZYKŁADOWE ULICE I SKRZYŻOWANIA
PRZYPORZĄDKOWANE DO
OBOWIĄZUJĄCYCH ZADAŃ
EGZAMINACYJNYCH
określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.
(Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2012 r., poz. 995)

Oddział Terenowy WORD w Świdnicy
(materiały szkoleniowe dla kandydatów na kierowców - kategoria B)

Opracował: Paweł Żuraw, instruktor i egzaminator
(Ośrodek Szkolenia Kierowców „ŻURAW” w Świdnicy)
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Poz.

Zadania egzaminacyjne
Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego:
wyjazd z obiektu, przy którym znajduje się plac manewrowy ośrodka

1.

egzaminowania w kierunku ul. Armii Krajowej.
Jazda

drogami

dwukierunkowymi

jednojezdniowymi

o

różnej

liczbie

wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste
i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości:
ul. Armii Krajowej (droga z oznaczonymi pasami ruchu, po jednym
w każdym kierunku),
Aleja Niepodległości (droga z oznaczonymi pasami ruchu, po dwa
w każdym kierunku), ewentualnie ul. Wrocławska, odcinek od ul. Długiej do
skrzyżowania z ul. 1 Maja (wyznaczone po dwa pasy ruchu w każdym
kierunku),
2.

ul. Muzealna odcinek z dwoma nieoznaczonymi pasami w jednym kierunku,
ul. Łukowa (droga dwukierunkowa z nieoznaczonymi pasami ruchu po
jednym w każdym kierunku) lub ewentualnie ul. Nauczycielska od ul.
Lelewela do ul. Traugutta droga dwukierunkowa z nieoznaczonymi pasami
ruchu po jednym w każdym kierunku,
ul. Głowackiego (łuk i odcinki proste),
ul. Korczaka, zamiennie ul. Słowiańska (wzniesienia i spadki),
ul. Głowackiego (obniżona dopuszczalna prędkość do 40 km/h),
ul. Przemysłowa (podwyższona dopuszczalna prędkość do 70 km/h).
Jazda

drogami

dwukierunkowymi

dwujezdniowymi

o

różnej

liczbie

wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste
3.

i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości:
Osiedle Zawiszów (ul. Krzywoustego)
Jazda

drogami

jednokierunkowymi

o

różnej

liczbie

wyznaczonych

i niewyznaczonych pasów ruchu:
4.

ul. Traugutta od Pl. Wojska Polskiego do ul. Kwiatowej (dwa nieoznaczone
pasy ruchu),
ul. Żeromskiego od ul. Komunardów do ul. Muzealnej (dwa oznaczone pasy
ruchu),
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ul. Nauczycielska lub ewentualnie ul. Lelewela (jeden pas ruchu).
Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe):
5.

trzywlotowe, ul. Żwirki i Wigury – ul. Czecha,
czterowlotowe, ul. Wielecka – ul. Łużycka.
Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo
przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c)
określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych:
znak A-7 (skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z ul. Wałbrzyską),
znak B-20 (skrzyżowanie ul. Głowackiego z ul. Wałbrzyską),
znak D-1 (skrzyżowanie ul. Wałbrzyskiej z ul. Głowackiego) lub ewentualnie

6.

skrzyżowanie ul. Niecałej z ul. Głowackiego,
znak D-1 z tabliczką T-6a (skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z ul. Niecałą
i ul. Sybiraków),
znak A-7 z tabliczką T-6c (skrzyżowanie ul. Niecałej z ul. Armii Krajowej
i ul. Sybiraków),
znak B-20 z tabliczką T-6c (skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z ul. Niecałą
i ul. Sybiraków).

7.

Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną:
skrzyżowanie ulic (Wałbrzyska, Żeromskiego, Łukowa, Al. Niepodległości).
Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy:
8.

skrzyżowanie ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej i ul. Sprzymierzeńców.
Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*:

9.

10.

brak.
Przejazd przez przejścia dla pieszych:
ul. Głowackiego, ul. Wałbrzyska, ul. Niecała.
Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie
egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):
– prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru

11.

jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je
osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia
pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być
zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić
możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad
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ruchu drogowego:
parking przy szpitalu Latawiec – ul. Leśna,
parking przy Urzędzie Miasta Świdnicy (a dokładniej przy budynku Urzędu
Stanu Cywilnego) – ul. Armii Krajowej,
ul. Pułaskiego.
– skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy),
przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie
egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu
przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być
zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić
możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad
ruchu drogowego:
ul. Nauczycielska, ul. Lelewela, ul. Mennicka.
– równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest
możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru
jazdy) – wjazd tyłem, wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania
wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do
parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości
pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna
korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle
do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na
krawężnik:
ul. Mickiewicza, ul. Traugutta, ul. Świerkowa.
UWAGA: W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania, możliwe jest
jego wykonanie w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora. W razie braku
możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru, dopuszcza się zamiennie
wykonanie innego manewru parkowania.
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Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
(dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1
i B):
– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej
12.

(bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),
– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator:
ul. Korczaka (droga wjazdowa na teren szpitala Latawiec, sporadycznie
uczęszczana przez pojazdy).
Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*:
torowisko tramwajowe nie występuje,

13.

torowisko kolejowe – ul. Wałbrzyska u zbiegu ul. Kolejowej i ul. Pionierów
Ziemi Świdnickiej, ul. Komunardów.
Przejazd przez tunel*:

14.

tunel – ul. Polna Droga (oddalony od placu manewrowego ośrodka
egzaminowania o około 1,1 km).
Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego:

15.

przystanek tramwajowy nie występuje,
przystanek autobusowy – ul. Wałbrzyska (naprzeciwko wejścia głównego do
siedziby OT WORD.
Wykonanie manewru wyprzedzania:
16.
17.
18.

ul. Głowackiego, ul. Wałbrzyska, ul. Armii Krajowej.
Wykonanie manewru omijania:
ul. Głowackiego, ul. Świerkowa, ul. Niecała.
Wykonanie manewru wymijania:
ul. Głowackiego, ul. Wałbrzyska, ul. Armii Krajowej.
Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu:
ul. Wałbrzyska (po wykonaniu lewoskrętu z ul. Głowackiego w kierunku
ul. Wałbrzyskiej występuje nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany

19.

strzałką),
Al. Niepodległości.
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Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo:
20.

zmiana kierunku jazdy w prawo (skręt z ul. Świerkowej w ul. Głowackiego),
zmiana kierunku jazdy w lewo (skręt z ul. Głowackiego w ul. Wałbrzyską).
Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu:

21.

ul. Zwierzyniecka – ul. Sybiraków,
ul. Świętojańska – ul. Miernicza.
ul. Leśna – ul. Korczaka.

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym
przez egzaminatora miejscu
22.

(manewr może być wykonany na placu

manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T
prawa jazdy:
ul. Polna Droga.
Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie
prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii
nieobowiązkowe:

23.

– w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być
wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego
hamulca motocykla,
– manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania:
ul. Polna Droga.
* Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel
położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka
egzaminowania.
** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.
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