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Prawo jazdy kat. C+E - program szkolenia
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 października 2005 roku szkolenie na prawo
jazdy kat. C+E składa się z 20 godzin szkolenia teoretycznego oraz 25 godzin szkolenia praktycznego.
W trakcie szkolenia z zakresu kat. C+E w naszej szkole:
●
●

●

●

●

korzystasz z pomocy audiowizualnych ułatwiających zrozumienie i zapamiętanie materiału
uzyskujesz odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące praktycznych zagadnień związanych z przygotowaniem do
egzaminu na prawo jazdy kat. C
otrzymujesz wsparcie kierowcy zawodowego z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów
samochodowych ciężarowych na trasach krajowych i międzynarodowych
uczysz się poprzez ćwiczenie i praktykę - podczas zajęć praktycznych doskonale opanujesz manewrowanie
samochodem ciężarowym
w profesjonalny sposób przygotowujesz się do egzaminu państwowego

Program szkolenia teoretycznego
●
●

●

●

Obsługa i eksploatacja samochodu ciężarowego z przyczepą lub naczepą
Zasady poruszania się po drodze samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t: zachowanie
ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych
odległości między pojazdami
Środki wpływające na percepcję i szybkość reakcji (alkohol, narkotyki, leki), wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na
zachowanie kierowcy
Ocena warunków na drodze - warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda samochodem w
różnych warunkach

●

Przewożenie towarów - załadunek, rozmieszczenie, mocowanie ładunku

●

Manewrowanie samochodem z naczepą lub przyczepą ciężarowym w ruchu miejskim

●

Szczególne znaki, ograniczenia i nakazy dotyczące samochodów ciężarowych

●

Planowanie trasy przejazdu

●

Czas pracy kierowcy, karta kierowcy, tachograf

●

Dokumentacja pojazdu, kontrola drogowa

●

Transport na trasach międzynarodowych - dokumentacja, trasy, czas pracy

●

Ekonomia jazdy

●

Błędy najczęściej popełniane przez kierowców samochodów ciężarowych

●

Przygotowanie do egzaminu teoretycznego

●

Egzamin wewnętrzny

Program szkolenia praktycznego
●

Przygotowanie samochodu ciężarowego do jazdy

●

Sprzęganie i rozprzęganie przyczepy

●

Mocowanie i zabezpieczenie ładunku

●

Ruszanie, obsługa biegów, hamowanie

●

Manewrowanie samochodem ciężarowym

●

Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem

●

Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych

odległości)
●

Jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie

●

Czynności kontrolne na drodze

●

Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu

●

Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu

●

Egzamin wewnętrzny

