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Na egzamin na prawo jazdy nie
warto przychodzić w piętnastu
kolczykachwuchu,wydekolto-
wanej bluzce i klapkach. Można
za to założyć szpilki i białą ko-
szulę. O to, jak przygotować się
doegzaminu,zapytaliśmyŁuka-
sza Kucharskiego, dyrektora
WORD w Łodzi.

–Przedewszystkimnajpierw
trzeba dobrze sprawdzić auto-
szkołę, do której zapisujemy się
na kurs. Są takie, które mają
70-proc. zdawalność i takie,
które mają zerową – mówi Ku-
charski. – Jeśli nie czujemy się
odpowiednio przygotowani
do egzaminu, dokupmy sobie
dodatkowe jazdy i przełóżmy
termin.Złośliwośćlosujesttaka,
że jak nie jesteśmy pewni jazdy
w danym miejscu, akurat tam
trafimy na egzaminie.

Dyrektor WORD radzi, aby
nie stresować się podczas jazdy.
Stres opóźnia nasze reakcje
na drodze. –Egzaminator sam
nie zagadnie kursanta, ale jeśli
kursantpierwszysięodezwie,to
wtedy egzaminator włączy się
w rozmowę. Jeśli mamy jakieś
pytania, to pytajmy w każdym
momencie – mówi Kucharski.
–Jeślichodzioubiór,topiętnaś-
cie kolczyków w uchu może być
źlewidzianeustarszegoegzami-
natora. Dlatego warto ubrać się
na egzamin schludnie. Nie za-
kładajmyklapekaniwydekolto-
wanych bluzek. Mogą być za to
szpilki – byleby tylko czuć się
wygodnie. To mit, że egzamina-
torzy patrzą na biust. Zamiast
pomóc, taka bluzka może tylko
zaszkodzić, bo egzaminator bę-
dzie bardziej zdystansowany.

AgnieszkaJasińska

Na podstawie informacji z autoszkół oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – z Łodzi, Skierniewic, Piotrkowa Trybunalskiego i Sieradza, przygotowaliśmy zestawienie punktów, gdzie najtrudniej zdać egzamin na prawo jazdy. Są to
miejsca często i chętnie wybierane przez egzaminatorów, aby sprawdzić umiejętności kursantów. Zobacz, jak uniknąć błędów i na co warto zwrócić szczególną uwagę. Jak jeździć po mieście radzą nam instruktorzy i egzaminatorzy

Jeślichceszzdaćegzaminnaprawojazdy,uważajnatemiejsca

a Skrzyżowanie ul.
Kopernika z al. 3 Maja
Na skrzyżowaniu funkcjo-
nuje sygnalizacja podstawo-
wa. Kursanci skręcający
w lewo muszą bardzo uwa-
żać, ponieważ zielone świat-
ło gaśnie bardzo szybko.
Instruktorzy nauki jazdy
przestrzegają, że zdąży
tutaj przejechać jeden, naj-
wyżej dwa samochody i już
zielone światło zmienia się
na czerwone. Trzeba o tym
pamiętać, aby nie oblać
egzaminu.
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a Skrzyżowanie z ul. Kopernika w prawo,
w kierunku urzędu miasta
We wtorki i piątki odbywa się tutaj targowi-
sko i kursanci muszą uważać na różnego
rodzaju pojazdy oraz pieszych.

a Skrzyżowanie obok McDonaldsa w kie-
runku Łodzi
Trzeba uważać na zieloną strzałkę przy skrę-
cie w lewo. Pali się bardzo krótko, mogą
przejechać najwyżej dwa samochody.

a Uliczki jednokierunko-
we wokół Rynku i Starego
Miasta
Jeśli wjedziemy z egzami-
natorem w okolice Rynku,
musimy bardzo uważać.
Mamy tutaj do czynienia ze
zmianą organizacji ruchu.
Aż roi się w tym miejscu
od uliczek jednokierunko-
wych z nakazem jazdy
w lewo bądź w prawo. Trze-
ba bardzo uważnie patrzeć
na znaki drogowe, żeby nie
wjechać pod prąd, bo ina-
czej oblejemy egzamin.

a Osiedle Centrum
Są tutaj tzw. strefy zamieszkania. Trzeba
uważać, bo mamy do czynienia ze skrzyżo-
waniami dróg równorzędnych, do których
kierowcy i kursanci są nieprzyzwyczajeni.

a Al. Grunwaldzka
Egzamin jest tutaj bardzo często przerywany
z powodu niezatrzymania się przed zieloną
strzałką. Jeśli stoją np. 3 auta, to każde
z nich powinno zatrzymać się przed strzałką.

a Rondo
Do niedawna rondo w Sieradzu było nie-
oznakowane, teraz jest już oznakowane, ale
nie wszyscy kierowcy i kursanci zwracają
na to uwagę.

a Remonty
Zmorą kierowców i kursan-
tów są uliczki w remoncie,
trzeba więc uważnie
patrzeć na znaki.

a Zbieg trzech ulic:
Jagiellońskiej, Konstytu-
cji 3 Maja oraz Wita
Stwosza
Niestety nie ma tutaj sygna-
lizacji świetlnej, trzeba
dokładnie patrzeć na znaki
drogowe. Nawet jeśli kur-
sant jedzie poprawnie, to
musi bardzo uważać
na innych kierowców, którzy
często nie wiedzą jak
jechać, nie ustępują pierw-
szeństwa i przez to stwarza-
ne jest poważne zagrożenie
na drodze.

a Rondo Widok
Kursanci za późno zmieniają pas ruchu,
przez co zajeżdżają drogę i wymuszają
pierwszeństwo.

a Wita Stwosza
Jednokierunkowy nieoznaczony pas ruchu.
Przy skręcie w lewo kursanci stają na środku
jezdni zamiast zająć lewą krawędź.

a Skrzyżowanie Strykowskiej i Batorego
Skręcając w lewo z ul. jednokierunkowej
w dwukierunkową kursanci nie pamiętają,
że są już na ul. dwukierunkowej i zajmują
niewłaściwe miejsce przy krwawędzi jezdni.

a Skrzyżowanie ulic
Mszczonowskiej i Koper-
nika
Kursanci mają obowiązek
zatrzymania się tuż
przed zieloną strzałką. Nie-
stety często próbują wje-
chać na skrzyżowanie,
kiedy zielona strzałka już
się pali, ale wcześniej nie
zatrzymują się. To jedno-
znaczne z oblanym egzami-
nem na prawo jazdy.

a Zjazd z wiaduktu z ul. Sobieskiego
Przy skręcie w lewo pasy ruchu są oznaczo-
ne i należy zająć odpowiedni pas ruchu
przy wykonywaniu manewrów.

a Rondo Solidarności
Trzeba pamiętać, że jest
to rondo tylko z nazwy. Tak
naprawdę to zwykłe skrzyżo-
wanie wielojezdniowe. Żeby
prawidłowo przez nie przeje-
chać trzeba bardzo uważnie
patrzeć na znaki poziome

i pionowe. Kursanci popeł-
niają w tym miejscu wiele
błędów i przez to wjeżdżają
na niewłaściwy pas ruchu.
Jest to jedno z trudniejszych
miejsc na egzaminie
na prawo jazdy w łódzkim
WORD-zie.

a Ul. Źródłowa – Północna – Wierzbowa
Egzaminatorzy często wydają kolejne pole-
cenia skrętów w prawo. Trzeba skupić uwagę
na bliskości skrzyżowań oraz pamiętać
o włączeniu kierunkowskazu.

a Ul. Smutna
Samochody zaparkowane są tutaj bardzo
blisko jezdni. Kursanci często oblewają egza-
min właśnie za niezachowanie bezpiecznej
odległości.

a Okolice Teatru
Wielkiegio
Przy wejściu dla pracowni-
ków teatru od strony ul.
Jaracza stoją samochody
zaparkowane na ulicy
i przez to poważnie ograni-
czają widoczność na dro-
dze. Jeśli kursant jedzie
w kierunku ul. Narutowicza
i zatrzyma się przy znaku
stop, to niewiele widzi. Naj-
gorzej jest w godzinach
szczytu.

a Rondo M1 na ulicy Projektowanej
Na rondzie jest bardzo dobrze przeprowa-
dzona komunikacja. Trzeba uważnie patrzeć
na oznakowanie. Zdarza się, że kursanci
wjeżdżają z niewłaściwego pasa.

a Skręt z ul. Smutnej
w ul. Palki, a potem za-
wracanie na najbliższym
skrzyżowaniu
W godzinach szczytu
manewr ten niemalże
graniczy z cudem. Jednak
według instruktorów nauki
jazdy – jest to jedno
z bardziej ulubionych
miejsc wybieranych przez
egzaminatorów. Kursant
musi się skoncentrować
i nie stresować.

a ul. Jaracza
To przejazd ulicą jednokierunkową. Jest to
duży problem, bo ulica jest wąska. Skręcając
w lewo nie ustawiamy się na środku, tylko
przy lewej krawędzi.

a Ul. POW
Zaparkowane przy drodze auta utrudniają
jazdę. Choć są linie ciągłe, można ominąć
auta. Egzaminator ocenia sytuację i w uzasad-
nionych przypadkach nie uzna tego za błąd.

a Przejazd kolejowy – ul.
Wróblewskiego
To bardzo szeroki przejazd,
jest tu kilka torów. Nie należy
przejeżdżać bez sprawdze-

nia, czy auto będzie mogło
opuścić przejazd przed zam-
knięciem szlabanów. Trzeba
się rozejrzeć, należy też
sprawdzić sygnalizację.

a Skrzyżowanie ulic
Franciszkańskiej i Organi-
zacji WiN
To przejazd ulicą z pierw-
szeństwem. Trzeba tutaj

uważać na łuk jezdni. Jadąc
prosto ul. Franciszkańską
w kierunku Wojska Polskiego,
mamy pierwszeństwo prze-
jazdu.

a Rondo na placu Wolności
Jest to bardzo duże i trudne
rondo. Wjeżdżając tam, kursanci
kierują się do wewnętrznej strony
wyspy, a następnie, wyjeżdżając,
pokonują dwa pasy ruchu bez
włączania kierunkowskazu,
wprowadzając sytuację kolizyjną

na drodze. Kursanci muszą
pamiętać, że na tym rondzie
nie ma wyznaczonych pasów
ruchu i kierując się do wyjazdu,
trzeba zasygnalizować
kierunek. Inaczej egzaminator
po prostu nie zaliczy nam jazdy
po mieście.

a Skrzyżowanie równo-
rzędne na placu Pokoju
Jest to droga trzywylotowa.
Zdarza się, że osoba wyjeż-
dżająca od ul. Uniwersyte-
ckiej nie zauważy auta jadą-
cego z prawej strony i nie
ustąpi mu pierwszeństwa
przejazdu. To jest jedno-
znaczne z oblaniem egza-
minu. Zdarza się też, że kur-
sant zapomina w tym miej-
scu o włączeniu kierunko-
wskazu.

a Ul. Telefoniczna wzdłuż
cmentarza na Dołach
Brak jest w tym miejscu
wyznaczonych pasów
ruchu. Jeśli tylko samochód
na przykład lekko odbije
w prawą stronę, to egzami-
nator traktuje takie zacho-
wanie jak zmianę pasa
ruchu bez włączenia odpo-
wiedniego kierunkowskazu.
Kursanci muszą więc być
czujni i zwracać na to
uwagę.


