
 

 

Jak będzie wyglądał egzamin w WORD? 
 

Twoje szkolenie dobiega końca, zdobyłeś już wszystkie niezbędne umiejętności oraz 
wiedzę, która pozwoli Ci podejść do egzaminu państwowego w WORD, chciałbyś więc na 
pewno wiedzieć czego  możesz się tam spodziewać. Postaram się pokrótce opisać wszystko 

od momentu wejścia do budynku, poprzez zdanie egzaminu – a jakże! - aż po wyjście z 
budynku. 

 

Część teoretyczna: 
Pierwszą częścią egzaminu jest egzamin teoretyczny. Przygotowując się do niego 

staraj się nie „wkówać” pytań na pamięć, a raczej próbuj rozumieć przepisy ruchu 
drogowego, oraz wyobrażać je sobie w konkretnych sytuacjach drogowych. To pozwoli Ci 

zrozumieć ich istotę, a dzięki temu pytania egzaminacyjne nie będą dla Ciebie stanowić 
żadnego problemu. 

Masz już wyznaczony termin egzaminu. Ważne jest to, aby tak zaplanować sobie 
swoje zajęcia, aby w dniu egzaminu nic z nim nie kolidowało. Tak jak w przypadku każdego 
innego egzaminu, do którego długo się przygotowywałeś, postaraj się wypoczął i 

zrelaksować, a rano wstać wypoczętym i 
pełnym sił.   

Podczas zapisywania się na 
egzamin otrzymałeś kartkę z wyznaczoną 
godziną oraz numerem sali, do której 

należy się udać. Nie przychodź w ostatniej 
chwili, bądź kilka minut wcześniej, 

zaoszczędzi Ci to stresu i pozwoli oswoić 
się z miejscem i ludźmi, którzy będą 
podchodzić do egzaminu razem z Tobą. 

Część teoretyczną może zdawać 
jednocześnie nie więcej niż 20 osób. 

Egzamin będzie odbywał się w sali, której 
numer otrzymałeś podczas zapisywania się na egzamin. Szczególnie ważne jest abyś miał 
przy sobie wymagane dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty, paszport, lub 

karta stałego pobytu), zostaniesz poproszony o okazanie tego dokumentu w momencie kiedy 
wejdziesz na salę egzaminacyjną. Egzaminator na tej podstawie sprawdzi Twoją tożsamość, 

poprosi Cię o złożenie podpisu na liście, oraz wskaże wylosowane dla Ciebie miejsce.  
W momencie, w którym wszyscy zajmą swoje miejsca zostanie uruchomiony program 

egzaminacyjny, na ekranie zostaną wyświetlone Twoje dane osobowe, które należy 

zweryfikować, oraz instrukcje egzaminacyjne przez które będziesz przechodził naciskając 
przycisk „dalej”. Po sprawdzeniu poprawności danych osobowych oraz zapoznaniu się z 

zasadami egzaminu przystąpisz do testu próbnego, który pozwoli Ci zapoznać się z 
programem egzaminacyjnym. Test ten składa się z 7 pytań – 5 z testu podstawowego oraz 2 z 
testu specjalistycznego. Do tego momentu możesz prosić o wyjaśnienia oraz  zadawać pytania 

egzaminatorowi. Kiedy test próbny się zakończy, rozpocznie się właściwy egzamin 
państwowy. Od tej chwili będziesz zdany wyłącznie na swoją wiedzę. 

 
 

 



 

Egzamin państwowy również składa się z dwóch części. Część podstawowa zawiera 
20 pytań, część specjalistyczna zaś 12. Ważnym jest to, że na pytania odpowiadać będziesz w 

czasie rzeczywistym, a to oznacza, że nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań. Aby 
zakończyć egzamin z pozytywnym wynikiem musisz zdobyć 68 punktów z 74 możliwych. 
Pytania są różnie punktowane w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Za prawidłową odpowiedź na pytanie możesz więc otrzymać 1,2 lub 3 punkty, a 
za niewskazanie żadnej odpowiedzi otrzymasz 0 punktów. 

 

Budowa testu egzaminacyjnego: 

  
Część podstawowa – 20 pytań: 

 
- Pytania jednokrotnego wyboru, na które będziesz odpowiadać TAK lub NIE, 

- Pytaniami będą konkretne sytuacje drogowe, przedstawione w formie klipów filmowych lub 
zdjęć, 
- 20 sekund na zapoznanie się z pytaniem, 

- 15 sekund na odpowiedz, 
- 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt) 

- 6  pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego    (2 pkt) 
- 4  pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego   (1 pkt) 
 

Część specjalistyczna – 12 pytań: 
 
- Pytania jednokrotnego wyboru, na które będziesz odpowiadać A,B lub C, 
- W miarę potrzeb pytania mogą być ilustrowane odpowiednimi zdjęciami lub grafikami, 
- 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem oraz udzielenie odpowiedzi, 

- 6  pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego    (3 pkt) 
- 4  pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego   (2 pkt) 

- 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego      (1 pkt) 
Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie egzamin zostaje zakończony -  na ekranie 
zostanie wyświetlony wynik egzaminu. Po zakończeniu egzaminu nie ma możliwości 

odtworzenia pytań i sprawdzenia prawidłowych odpowiedzi. 
 

 
 
 

Przy pozytywnym wyniku, 
możesz teraz zapisać się na egzamin 

praktyczny, lub jeżeli zapisałeś się na 
oba egzaminy jednego dnia, 
przystąpisz teraz do egzaminu 

praktycznego. 
 

 
 
 

 


