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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU PRZEZNACZONEGO DO PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINÓW NA KATEGORIĘ B+E PRAWA JAZDY  

 
   
   

 
   

 
   

1. Wymagane warunki techniczne: 
 
Auto fabrycznie nowe, wyprodukowane w  2011 r. lub 2012 r. 

 

   
Cecha Wymagania minimalne Podstawa prawna 

Rodzaj pojazdu 

 
 

Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie 
całkowitej od 2105 do 3500 kg 

 

  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 27 października 2005 r. w 

sprawie szkolenia, egzaminowania i 
uzyskiwania uprawnień przez 

kierujących pojazdami, instruktorów i 
egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 poz. 

1834) 
   
   
   
   
   
   

Długość Minimum 4300 mm j. w. 
pojazdu   

Warunki 
homologacji 

Przystosowany do ciągnięcia przyczep  
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 1400 

kg. 

j. w. 
 

Wyposażenie 
dodatkowe 
wymagane 
przepisami 

- dodatkowy pedał hamulca roboczego dla 
egzaminatora 

- ogrzewana tylna szyba                                        
- dodatkowe lusterko wewnętrzne dla 
egzaminatora zamontowane na trwale            

- dodatkowe lusterka zewnętrzne prawe i lewe                                                                        
- ogumione koło zapasowe                                    

- apteczka doraźnej pomocy 
- instalacja elektryczna z możliwością 

podłączenia dodatkowego oświetlenia tablicy  
z literą „L", zamontowanej na dachu pojazdu 
- atestowany hak holowniczy z zaczepem 
kulkowym, przystosowany do ciągnięcia 

przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 1400 kg, łatwy do demontażu 

j.w. 

 



 
Skrzynia biegów 

 
mechaniczna (manualna) 

 

 
j. w. 

   
   

Silnik/moc  wymagania Zamawiającego 

silnika 
min. 140 KM, w tym bezpośredni, system wtrysku 

common rail, pojemność min. 1850 cm3 
 

   
Rodzaj paliwa Olej napędowy  j. w. 
Typ nadwozia Cztero, pięciodrzwiowy  j. w. 

Kolor nadwozia Szary platynowy metaliczny, srebrny metaliczny, 
czarny efekt perlisty 

j. w. 

Układ kierowniczy ze wspomaganiem, lewostronny  j. w. 

Układ hamowania ABS j. w. 

Tablica wskaźników 
możliwość obserwacji wskazań prędkościomierza  

z miejsca egzaminatora 
j. w. 

Wyposażenie 
dodatkowe 

wskazane przez 
Zamawiającego 

- przednie i boczne poduszki powietrzne 
kierowcy i pasażera 

- kurtyny powietrzne 
- system kontroli trakcji 
- system stabilizacji toru jazdy 
- automatyczne wspomaganie siły hamowania 
- przednie lampy przeciwmgielne 
- hamulce tarczowe z przodu wentylowane i z 

tyłu pełne 
- zabezpieczenie antykradzieżowe 

(immobiliser) 
- auto alarm 
- sterowanie radiem przy kierownicy 
- klimatyzacja automatyczna 
- elektrycznie regulowane i podgrzewane 

lusterka zewnętrzne 
- wspomaganie układu kierowniczego 
- system audio ( radio z odtwarzaczem CD)  

z bluetooth 
- zestaw głośno mówiący do telefonu 

komórkowego +  funkcja odbioru i odrzucenia 
połączenia w okolicy kierownicy 

- opony zimowe i letnie na felgach 
aluminiowych 

- reflektory ksenonowe 
- kpl dywaników gumowych 
- elektrycznie regulowane szyby z funkcją 

automatycznego domykania 
- centralny zamek drzwi sterowany pilotem 
- regulacja wysokości kierownicy w min. jednej 

płaszczyźnie 
- czujniki cofania 
- tempomat 
- system nawigacji satelitarnej GPS 

wbudowany w panel centralny 
-  

j. w. 



 
emisja dwutlenku 

węgla 
do 200 g/km j.w. 

emisje 
zanieczyszczeń: 
tlenków azotu, 

cząstek stałych oraz 
węglowodorów 

norma spalin Euro 5  

 
 
 
 
 

 


