REGULAMIN
przeprowadzenia egzaminu na kartę motorowerową organizowanego
przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Opolu.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu jest organizatorem egzaminu na
kartę motorowerową na podstawie:
• Ustawy z dnia 20 czerwca 2007 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005 r.
nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
§1
Regulamin egzaminu na kartę motorowerową, zwany w dalszej części
„Regulaminem”, określa:
1. Warunki i tryb kwalifikacji kandydatów na egzamin.
2. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu.
§2
Uczestnikami egzaminu na kartę motorowerową mogą być uczniowie, którzy:
1. Osiągnęli wymagany wiek:
• w przypadku egzaminu na kartę motorowerową 13 lat.
2. W szkole zrealizowali program wychowania komunikacyjnego i zostali
skierowani na egzamin.
3. Dostarczyli do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu
wypełniony „Arkusz zaliczeń ucznia”:
• w części „A” – dane osobowe kandydata
• w części „B” w pkt. 1 „Opinia nauczyciela” – czytelny podpis nauczyciela i
pieczątka szkoły oraz w rubryce uwag potwierdzenie, Ŝe uczeń realizował
program z zakresu wychowania komunikacyjnego
• w części „B” w pkt.2 „Zgoda rodziców” – czytelny podpis rodzica lub
opiekuna z adnotacją „wyraŜam zgodę”
• „Arkusz zaliczeń ucznia” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§3
1. Wypełniony „Arkusz zaliczeń ucznia” naleŜy złoŜyć najpóźniej cztery dni
przed wyznaczoną datą egzaminu w siedzibie WORD, ul. Oleska 127, Dział
Szkoleń i BRD, pok.10

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie waŜnej legitymacji
szkolnej.
3. Egzaminy odbywają się 2 razy w miesiącu. W przypadku wzrostu ilości osób
zainteresowanych uzyskaniem karty motorowerowej, mogą być wyznaczane
dodatkowe terminy egzaminów.
4. Dział Szkoleń i BRD ustala terminy egzaminów i prowadzi zapisy na egzamin
po uprzednim zweryfikowaniu wymogów i dokumentów określonych w § 2.
5. Terminy egzaminów będą podawane na stronie internetowej WORD Opole:
www.word.opole.pl w zakładce „karta motorowerowa”
§4
1. Egzamin składa się z:
• części teoretycznej – 25 pytań testowych obejmujących przepisy prawa o
ruchu drogowym i pierwszej pomocy przedmedycznej, na egzaminie
dopuszcza się popełnienie 3 błędów.
• części praktycznej – jazda motorowerem.
2. Egzamin na kartę motorowerową odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu.
• egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w salach Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu.
• egzamin praktyczny przeprowadzany jest na placu manewrowym Ośrodka.
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu posiada motorower
(skuter).
4. Wynik egzaminu egzaminator wpisuje do protokołu egzaminacyjnego oraz w
„Arkusz zaliczeń ucznia”:
• P – jeŜeli wynik jest pozytywny
• N – jeŜeli wynik jest negatywny
• X – jeŜeli osoba nie przystąpiła do egzaminu
5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie przez
osobę egzaminowaną pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego
waŜnego przez okres 6 miesięcy.
6. Negatywny wynik egzaminu wyklucza moŜliwość ponownego przystąpienia do
egzaminu przez okres 2 tygodni.
§5
1. Osoba, która uzyskała wynik pozytywny z egzaminu odbiera podpisany przez
egzaminatora „Arkusz zaliczeń ucznia”, będący podstawą do uzyskania karty
motorowerowej.
2. Kartę motorowerową wydaje dyrektor szkoły gimnazjalnej lub
ponadgimnazjalnej.

