
SKUTECZNY TRENING - ZDANY
EGZAMIN PAŃSTWOWY ZA 1 RAZEM!

 przez 120 dni korzystasz z kursu i masz dostęp do bazy testów na prawo 
jazdy 2018 z teoretycznego egzaminu państwowego z word,

 dzięki trenerowi osobistemu otrzymujesz najlepsze przygotowanie do zdania 
egzaminu państwowego na prawo jazdy 2018,

 zaczynasz kurs z teorii online od razu, 

 nie tracisz czasu i pieniędzy na dojazdy na wykłady, możesz ten czas 
poświęcić na powtórkę i rozwiązywanie testów na prawo jazdy 2018,

 masz możliwość nauki, kiedy chcesz i gdzie chcesz, wystarczy, że wejdziesz z
telefonu lub tabletu na naszą stronę i możesz uczyć się dalej.



ZOSTAŃ�  KIEROWCĄ SZYBCIEJ, ŁATWIEJ I
PRZYJEMŃIEJ!

Używając kursu on-line 2018 Teoria w Domu poznajesz nie tylko testy, ale 
ogarniasz również przepisy i wszystko co trzeba wiedzieć by zostać kierowcą.

Jesteś świetnie przygotowany i bez problemu zdajesz egzamin teoretyczny na 
prawo jazdy za pierwszym razem.

Lepiej radzisz sobie na jazdach dzięki świetnej znajomości przepisów.

Na egzaminie praktycznym nie dajesz się złapać na braku wiedzy związanej z 
przepisami. Zdajesz pewniej i szybciej.



Ze zdanym prawkiem, szybciej cieszysz się wolnością i jeździsz gdzie chcesz!



Chcesz zdobyć prawko szybciej?
Czy wiesz, że nie musisz uczyć się teorii na wykładach? Możesz

przygotować się do zdania egzaminu teoretycznego w domu. Nie musisz tracić
czasu na dojazdy i rozwalać sobie całego tygodnia.

Dzięki naszemu rozwiązaniu – Teorii w Domu, możesz to zrobić w swoim
domu! Kurs na prawo jazdy 2018 możesz zacząć bez dodatkowych

formalności.
Wybierz kurs on-line Teoria w Domu i zwiększ swoje szanse na zdanie

egzaminu teoretycznego za 1 razem o 72%! 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!!!

https://www.prawojazdy.com.pl/zaloguj   - LINK DO LOGOWANIA NA E-LERNING DLA WSZYSTKICH 
KATEGORII. 

https://www.prawojazdy.com.pl/zaloguj


NA NASZYCH SZKOLENIACH OTRZYMUJESZ KODU DOSTĘPU DZIĘKI KTÓREMU MOŻECIE KORZYSTAĆ
Z  : 

Oficjalna baza pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy zatwierdzonych 
przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa z próbnym egzaminem 
teoretycznym to najlepsza pomoc w zdaniu Egzaminu Państwowego na 
prawko. NA KAŻDYM URZĄDZENIU MOBILNYM !!!!!

Dostęp z komputera, tabletu i telefonu
NA Wszystkie kategorie

Państwowe Testy na Prawo Jazdy Online to pełny zbiór testów na 
państwowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Na bieżąco aktualizujemy 
naszą bazę, więc masz całkowitą pewność, że nasze testy na prawo jazdy 
pojawią się na Twoim egzaminie na prawko. Nasze pytania znajdują się w 
oficjalnej bazie, dlatego masz pewność, że wybierając nas, stawiasz na 
najwyższą możliwą jakość. Testy online możesz rozwiązywać zarówno z 
telefonu, tabletu i komputera, gdzie chcesz i kiedy chcesz. 

Mając tak kompletne przygotowanie, możesz być pewny, że żadne pytanie na 
prawo jazdy Cię nie zaskoczy i zdasz egzamin z kompletem punktów!



NAJBARDZIEJ PRZYJAZNE TESTY NA 
PRAWO JAZDY ONLINE
Zaloguj się i kup dostęp dostęp do wybranej kategorii TESTÓW NA PRAWO
JAZDY 2018. Co zyskasz? Dostęp do pełnej bazy oficjalnych testów, czyli 
takich, które pojawią się na państwowym egzaminie teoretycznym na prawo 
jazdy w 2018 roku. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że zdasz testy na 
prawo jazdy bez dodatkowego stresu – nie będzie się on niczym różnił od 
tego, który będziesz wcześniej rozwiązywać w domu. 

UCZ SIĘ, SPRAWDZAJ I ... ZDAJ TESTY ŃA
PRAWO JAZDY 2018

Wybierając nasze testy, dostajesz nie tylko przepis na zdany egzamin. Po 
rozwiązaniu każdego egzaminu teoretycznego, masz możliwość sprawdzenia, 
na które pytania źle odpowiedziałeś. Z testów na prawo jazdy możesz 
korzystać na dwa sposoby, wybierając sposób, który jest dla Ciebie lepszy:

 ucząc się po modułach tematycznych, w których zebraliśmy dla Ciebie 
pytania związane z konkretnymi tematami, które odpowiadają ułożeniu 
lekcji w naszym e-kursie.

 wybierając opcję próbnego egzaminu teoretycznego, dzięki któremu 
możesz sprawdzić swoją wiedzę.





https://www.prawojazdy.com.pl/zaloguj
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