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(druk nr 327) 

 
 
USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI (Dz. U. z 2011 r. Nr 

30, poz. 151, z późn. zm) 

Art. 51. 
1. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w celu sprawdzenia kwalifikacji osoby 

egzaminowanej, w tym: 
1) sprawdzenia wiedzy w zakresie: 

a) zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze 
publicznej, 

b) zagrożeń związanych z ruchem drogowym, 
c) obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie 

tramwajem i posiadacza pojazdu, 
d) postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych; 

2) sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, 
sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, 
odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się osoba zdająca egzamin, w ruchu 
drogowym motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów 
składającym się z takiego pojazdu i przyczepy oraz tramwajem. 

2. Egzamin państwowy składa się z: 
1) części teoretycznej przeprowadzanej w formie testów jednokrotnego wyboru z 

pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej 
- dotyczy sprawdzenia wiedzy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie uprawnień 
prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T oraz uprawnienia do 
kierowania tramwajem; 

2) części praktycznej przeprowadzanej przy użyciu odpowiedniego do uprawnienia 
pojazdu - dotyczy sprawdzenia umiejętności, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Część praktyczna egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy jest przeprowadzana: 
1) na placu manewrowym wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - w zakresie 

obejmującym: 
a) sprawdzenie podstawowych umiejętności w zakresie panowania nad pojazdem 

odpowiednim dla uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B, 
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b) sprawdzenie umiejętności manewrowania pojazdem lub zespołem pojazdów 
odpowiednim dla uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, 
D1+E, D, D+E i T; 

2) w ruchu drogowym na drogach publicznych - w zakresie obejmującym sprawdzenie 
pozostałych umiejętności wymaganych podczas części praktycznej egzaminu dla 
uprawnień dowolnej kategorii prawa jazdy. 

4. Egzamin państwowy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy jest przeprowadzany w 
mieście wojewódzkim lub w zależności od potrzeb w mieście na prawach powiatu albo w 
mieście, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu 
drogowego. 

<4a. Egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B 
może być także przeprowadzany w mieście niespełniającym warunków, o których 
mowa w ust. 4, w którym organem wykonawczym jest prezydent miasta.> 

5. Część praktyczna egzaminu państwowego w zakresie uzyskania uprawnienia do 
kierowania tramwajem jest przeprowadzana: 

1) na placu manewrowym podmiotu wykonującego przewozy tramwajem, który zawarł 
umowę o współpracy z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego - w zakresie 
obejmującym sprawdzenie umiejętności manewrowania tramwajem; 

2) w ruchu drogowym na torowiskach umieszczonych na drogach publicznych - w 
zakresie obejmującym sprawdzenie pozostałych umiejętności wymaganych podczas 
części praktycznej egzaminu. 

 


