
ORGANIZACJA EGZAMINÓW TEORETYCZNYCH 
  

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden  

z dokumentów potwierdzających jej tożsamość: dowód osobisty, kartę pobytu, paszport, tymczasowe zaświadczenie 

tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub zgodę na pobyt tolerowany.  

Po zweryfikowaniu tożsamości egzaminator przydzieli stanowisko egzaminacyjne. UWAGA! Nie jest respektowana 

na egzaminie aplikacja mObywatel! 
 
Po zajęciu miejsc na sali, egzaminator uruchamia program egzaminacyjny. Z chwilą uruchomienia programu należy 

sprawdzić swoją tożsamość na monitorze oraz zapoznać się z zasadami egzaminu, które kolejno przedstawione będą 

na ekranie. Przejście do następnej informacji odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „dalej”. Kolejnym etapem 

będzie emisja „testu próbnego”, przy pomocy którego można zapoznać się z obsługą programu egzaminacyjnego. 
 
Po zakończeniu „testu próbnego” rozpoczyna się egzamin państwowy. Podczas trwania egzaminu państwowego 

egzaminator nie będzie już udzielał szczegółowych wyjaśnień dotyczących przebiegu egzaminu. Ewentualne „uwagi” 

dotyczące obsługi lub działania programu egzaminacyjnego prosimy zgłaszać egzaminatorowi przez podniesienie ręki 

do góry. 
 
Egzamin polega na wskazaniu (na ekranie) w czasie rzeczywistym prawidłowej odpowiedzi na wybrane losowo, przez 

program egzaminacyjny pytania. Jest to test jednokrotnego wyboru, prawidłowa odpowiedź jest zatem tylko jedna. 

Na każde z pierwszych 20 pytań odpowiadamy, poprzez wybranie i naciśnięcie przycisku „TAK” lub „NIE”. Natomiast 

na pytania od 21 do 32 zaznaczamy jedną odpowiedź, spośród trzech zaproponowanych i oznaczonych literami  

A, B, C. 
 
Przejście do kolejnego pytania dokonywane jest samoczynnie przez program po upływie czasu przeznaczonego na 

pytanie i odpowiedź lub poprzez wciśnięcie przycisku „następne pytanie”, przy czym po przejściu do kolejnego 

pytania nie ma możliwości powrotu do pytania poprzedniego. 
 
Łącznie należy udzielić odpowiedzi na 32 pytania. Na każde z pierwszych 20 pytań przewidziano 20 sekund czasu na 

zapoznanie się z pytaniem i 15 sekund czasu na udzielenie odpowiedzi. W bloku pytań od 21 do 32 na przeczytanie 

pytania i udzielenie odpowiedzi przewidziano łącznie 50 sekund. 
 
Poziom trudności zadań oceniany jest w skali od 1 do 3 punktów. Łącznie, za prawidłowe odpowiedzi można uzyskać 

74 punkty. Minimalna ilość punktów, konieczna do zaliczenia egzaminu, wynosi 68. 
 
W przypadku jednoczesnego zdawania egzaminu na klika kategorii prawa jazdy, egzamin będzie przedłużony  

o 25 minut na każdą kategorię. 
 
Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie na ekranie pojawia się wynik egzaminu. Po zakończonym egzaminie na 

wniosek osoby, która uzyskała wynik negatywny z części teoretycznej egzaminu państwowego można zapoznać się  

z pytaniami egzaminacyjnymi, na które odpowiedzi zostały udzielone nieprawidłowo. W tym celu należy na pulpicie 

ekranu wcisnąć odpowiedni przycisk. Dla zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych, przed opuszczeniem sali 

egzaminacyjnej naciskamy na ekranie ikonkę „zakończ”. Pozytywny wynik egzaminu ważny jest bezterminowo. 

 
Osoby po zakończonym egzaminie teoretycznym mogą zapisać się na kolejny egzamin. Do dyspozycji Państwa 

znajduje się na parterze budynku DORD referat obsługi klienta lub zapisu można dokonać za pośrednictwem strony 

internetowej www.info-car.pl.  

http://www.info-car.pl/

