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Drogi czytelniku, 

niniejsza publikacja nie ma charakteru naukowego ani też nie stanowi jedynego źródła 

wiedzy na temat techniki jazdy. Materiał powstaje w okresie wczesnego rozwoju 

problematyki systemowego doskonalenia techniki jazdy. W całym kraju powstają ośrodki 

doskonalenia techniki jazdy wskutek uregulowania prawem1 działalności związanej 

z doskonaleniem techniki jazdy osób posiadających uprawnienia do kierowania 

pojazdami silnikowymi. Polska znajduje się w okresie rozwoju ważnej dziedziny 

w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przede wszystkim oddziaływania na 

świadomość kierowcy. Kursy techniki jazdy, przeprowadzone poprawnie metodycznie 

i merytorycznie stanowią skuteczne narzędzie wzbogacania wyobraźni kierowcy, który 

dzięki kontrolowanym eksperymentom w sztucznych warunkach toru szkoleniowego jest 

w stanie doświadczyć poślizgu i utraty kontroli nad samochodem bez konsekwencji 

związanych z ruchem po drodze publicznej. Oprócz tego zachowanie kierowcy jest 

analizowane przez instruktora, który pomaga korygować wszystkie zauważone błędy. 

Tylko osobiste odczucia związane z panowaniem nad samochodem, liczbą błędów 

popełnianych podczas prób, ich różnorodność, trudność wyeliminowania mogą 

skutecznie rozbudzić refleksję kierowcy nad własnymi możliwościami opanowania 

trudnych i niebezpiecznych sytuacji na drodze. 

Nie wiadomo ile jeszcze czasu potrzebuje polskie środowisko lobbingowe 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo na drogach na zrozumienie, że potrzebna jest solidna 

praca u podstaw, a efekty doskonalenia techniki jazdy pojawią się dopiero wtedy, gdy 

oddzieli się merytorycznie i prawnie dwa obszary podobne do siebie, a jakże różne – 

sport samochodowy i doskonalenie techniki jazdy. Uświadomienie sobie różnic 

w podejściu do techniki jazdy w tych obszarach jest pierwszym krokiem do zrozumienia 

na czym powinno opierać się doskonalenie umiejętności kierowcy poruszającego się po 

drogach publicznych, a na czym kierowcy - sportowca. Trudno pomiędzy tymi obszarami 

zdecydowanie postawić znak równości. 

Nie wszyscy instruktorzy o rodowodzie sportowca chcą zmobilizować się do dobrej pracy 

w zakresie podstawowych umiejętności kierowcy. Wielką pokusą dla nich jest możliwość 

imponowania swoimi osiągnięciami sportowymi i budowaniem na nich swojego 

autorytetu. Kursant natomiast nie może oprzeć się pokusie szybkiego dorównania 

swojemu mistrzowi. W efekcie uzyskujemy podaż produktu, który tylko z pozoru nazywa 

się kursem doskonalenia techniki jazdy. Popyt skupiać się może na zaliczeniu obecności 

u znanego rajdowca w sportowym samochodzie, zwięczonym pamiątkowym dyplomem, 

którym można pochwalić się znajomym. Łatwo sobie wyobrazić jakie mogą być skutki 

związane z podejściem do techniki jazdy na drogach publicznych absolwenta takiego 

kursu. 

O polskich kierowcach przez polskich kierowców zwykło się mówić, że jeżdżą bardzo 

dobrze lecz wciąż brakuje im odpowiedniej infrastruktury drogowej. Mówi się też, że brak 

dobrych dróg jest głównym czynnikiem zagrażającym naszemu bezpieczeństwu 

i powodującym wypadki. Słyszy się też często, że po drogach porusza się mnóstwo 

kierujących łamiących przepisy, jednak pytani o to gdzie oni są – mówimy, że zawsze 

gdzieś obok nas. Gdy próbujemy scharakteryzować ruch drogowy pod kątem kultury 

jazdy, pocieszamy się, że są na świecie kraje gdzie wciąż panuje chaos drogowy i tzw. 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) 
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„wolna amerykanka”. Odwołujemy się w tym wypadku do krajów „trzeciego świata”, a nie 

„Ameryki” wskazując, że pomimo chaosu ruch się odbywa.  

Istnieje bardzo dużo rozmaitych poglądów opisujących przyczyny złego stanu 

bezpieczeństwa na polskich drogach. W większości z nich każdy w części ma rację. 

Zazwyczaj podstawowym błędem w codziennych dyskusjach jest złe rozłożenie ciężaru 

odpowiedzialności za drogowe tragedie. 

Zdaniem autora publikacji najważniejszym czynnikiem decydującym o bezpiecznym 

poruszaniu się po drogach jest człowiek - jego osobowość, wiedza, umiejętności, 

stosunek do innych czy też sprawność motoryczna. Ruch drogowy byłby bezpieczny 

wtedy, gdy sterowałaby nim jedna jednostka centralna nadzorująca całość. Niestety 

ruchem steruje ogromna liczba pojedynczych sterowników (ludzi) często wadliwie ze 

sobą skomunikowanych. Pozostałe czynniki jak infrastruktura drogowa i bezpieczne 

pojazdy stoją obok człowieka na podium odpowiedzialności zajmując jednak dwa kolejne 

miejsca ex aequo2.  

Materiał zawarty w przewodniku opiera się przede wszystkim na wieloletnim 

doświadczeniu w prowadzeniu zajęć praktycznych ze słuchaczami wywodzącymi się 

z szeregów funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb państwowych.  

Autor dokonał wyboru najważniejszych jego zdaniem treści, które mają bezpośredni 

związek z techniką jazdy samochodem i bezpieczeństwem kierowcy, a także nadają się 

do przekazania słuchaczowi w przystępny sposób. 

Zagadnienia odnoszą się do podstaw kierowania pojazdem w sposób uwzględniający 

naturalne predyspozycje i ograniczenia psychofizjologiczne człowieka, możliwości 

i ograniczenia techniki stosowanej w pojazdach i prawa fizyki. 

                                                           
2
 Czyt. egz-ékfo, łac. – na równi, jednakowo 
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ROZDZIAŁ 1 

Zanim wsiądziesz do samochodu 

 

„(…) nie sztuką jest nie być winnym i mieć wypadek, natomiast 

sztuką jest nie być winnym i nie mieć wypadku (…)3”  

W. Rychter 

1.1. Człowiek nie nadaje się do jazdy samochodem 

Twierdzenie tak samo przewrotne jak prawdziwe. Bez dokładnego przeanalizowania 

działania człowieka w warunkach jakie stwarza współczesny ruch drogowy trudno 

zrozumieć dlaczego człowiek nie nadaje się do jazdy, skoro jeździ. 

Najłatwiej można przypisać człowiekowi trudności w radzeniu sobie z obsługą pojazdu 

przypominając pierwsze kroki podczas ćwiczeń nauki jazdy, i próby skoordynowania 

czynności na kierownicy, pedałach gazu, sprzęgła i hamulca. Wielokrotne operowanie 

tymi przyrządami w całym spektrum ich działania spowodowało z czasem, że jazda stała 

się możliwa. Kolejne godziny, dni i miesiące i jazda stała się możliwa również poza 

zamkniętym placem. Kolejne lata doświadczania sytuacji drogowych generowanych 

przez kierowców postępujących zgodnie ze zorganizowanym ruchem i niestety również 

tych, którzy nie chcą podporządkować się jego zasadom, powodowały powstanie 

doświadczenia, które wynika ze zgromadzenia w naszej pamięci szeregu 

powtarzających się zdarzeń. Wiele znanych nam sytuacji wymusza na kierowcy 

szablonowe działanie: zmiana biegów, wciskanie hamulca, wysprzęglanie, włączanie 

kierunkowskazów, wykonywanie poleceń płynących ze znaków drogowych, etc. 

Wszystko to powoduje, że mózg koordynuje nasze czynności niejako za nas. Wystarczy 

podać mu odpowiednie dane, a zdolność mózgu do myślenia konkretnego 

i abstrakcyjnego wywoła odpowiednią do sytuacji reakcję, a ta z kolei nada poprzez 

naszą motorykę ruchów, automatyzację czynności i urządzenia sterowania pojazdu 

odpowiedni tor jazdy. Naszym zadaniem pozostaje tylko zabezpieczenie dopływu 

informacji i świadoma kontrola prędkości pojazdu i odległości od pojazdu 

poprzedzającego, a czasem będącego za nami. 

Człowiek jako wspaniała biomaszyna radzi sobie z tym do czego została przeznaczona 

stosunkowo dobrze. Czy ta maszyna w toku całej swojej ewolucji została jednak 

zaprojektowana do jeżdżenia samochodem? I tu pojawia się podstawowy problem 

dotyczący radzenia sobie przez człowieka w sytuacjach nietypowych na drodze. 

Charakteryzują się one bowiem niepowtarzalnością i zazwyczaj wymagają reakcji 

wcześniej niewyćwiczonej. W takich warunkach człowiek potrzebuje więcej czasu, 

którego zazwyczaj nie ma. Jak temu zaradzić? Tak samo jak zaradziliśmy kiedyś 

wyzwaniu nauczenia się jazdy samochodem - po prostu ćwiczyć. Ćwiczyć sytuacje 

nietypowe w bezpiecznych, sztucznych warunkach, do granic panowania nad nimi. 

Co więcej, wyciągać wnioski z błędów popełnianych podczas ćwiczeń. 

Warto mocno podkreślić, że wnętrze pojazdu jadącego z prędkościami znacznie 

przekraczającymi te, do których przystosowany jest człowiek, nie jest jego naturalnym 

środowiskiem. Dlatego kierowanie pojazdem wymaga nauki i przystosowania się do 

                                                           
3
 Wicher  J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKŁ, Warszawa 2002, str. 47 
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nienaturalnego sposobu przemieszczania się. Jeżdżąc w otaczającej nas przestrzeni 

wg przyjętego porządku i zasad, szanując obecność i potrzeby innych kierujących 

możemy przemieszczać się bez trudności, ponieważ większość możliwych sytuacji 

drogowych została skatalogowana i ujęta w zasady ruchu drogowego. Nie wszyscy 

jednak chcą podporządkować się ogólnie przyjętym normom, a spora grupa kierowców 

nie wie, że niektórych sytuacji jakie mogą stworzyć na drodze nie da się rozwiązać 

z prostej przyczyny - możliwości człowieka są ograniczone. 

Zanim rozpoczniemy jazdę warto pamiętać, że ruszenie z miejsca uruchamia szereg 

mechanizmów, z którymi człowiek jako centralna jednostka sterująca musi sobie 

poradzić. Pamiętajmy, że ważniejsza od umiejętności ruszania jest możliwość 

zatrzymania pojazdu w każdych warunkach, które tego wymagają. To czy zatrzymamy 

pojazd zależy mocno od miejsca i czasu jaki jest do dyspozycji. Brak kilku sekund może 

okazać się problemem. Nie dopuśćmy aby te kilka sekund zabrała nam nieświadomość 

podstawowych mechanizmów funkcjonowania organizmu człowieka. 

O czym powinniśmy wiedzieć nim rozpoczniemy jazdę. Przede wszystkim o tym, że 

„istnieje obserwowana nie tylko w Polsce, tendencja do upatrywania w człowieku 

podstawowego czynnika zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Swe 

uzasadnienie czerpie ona z podstawowego warunku powstawania wypadków 

drogowych, jakim jest uruchomienie przez człowieka pojazdu. Bez takiej akcji nie może 

dojść do wypadku, zrozumiałe zatem jest nastawienie, by badać czy właśnie 

zachowanie ludzkie nie wywołało takiego skutku i dopiero po wyeliminowaniu takiego 

czynnika rozważać inne możliwości 4". 

Biorąc pod uwagę cyt. wyżej twierdzenie należałoby zastanowić nad słabymi punktami 

ludzkiego organizmu, nad jego właściwościami, które przeceniane mogą doprowadzić do 

popełnienia błędu przez kierowcę i utraty panowania nad pojazdem. Świadomość 

istnienia granic możliwości ludzkiego organizmu pomaga lepiej zrozumieć ile nam wolno 

na drodze. 

Do podstawowych ograniczeń psychofizycznych należy zaliczyć: 

 przystosowanie człowieka do poruszania się z prędkością chodu, biegu, 

 wykonywanie przez mózg maksymalnie 2-3 czynności jednocześnie, 

 przechowywanie informacji w pamięci krótkotrwałej mózgu przez około 5 sekund, 

 zmienny, długi, niepowtarzalny czas reakcji na bodźce (0,4 - 1,7 s.), 

 malejące pole widzenia ze wzrostem prędkości przemieszczania się, 

 zdolność zapamiętywania maksymalnie kilku obiektów w obszarze pola widzenia 

zmieniającego się z każdym metrem przebytej drogi. 

Człowiek naturalnie porusza się z prędkością 4-5 km/h, kiedy biegnie robi to średnio 

dwukrotnie szybciej. Łatwo więc wyobrazić sobie, że jego „biomaszyneria” została 

przystosowana do takich warunków najlepiej. Zmysły człowieka odbierają bodźce po to 

aby zagwarantować mózgowi kontakt ze światem zewnętrznym. Dla nas jest to świat 

towarzyszący chodzeniu i bieganiu, rozglądaniu się wokół i skutecznym przemieszczaniu. 

Wsiadając do samochodu zakłócamy równowagę pomiędzy światem zewnętrznym, 

a człowiekiem. Teraz siedząc, znajdując się w spoczynkowej pozycji, 

przemieszczamy się z prędkościami znacznie przewyższającymi 5 km/h. Wywołuje to 

określone konsekwencje. Nasze kanały informacyjne, którymi docierają dane z narządów 

zmysłu, muszą przesłać więcej informacji do mózgu w co raz krótszym czasie (wzrost 

                                                           
4
 Tamże, str. 46 
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prędkości). Wyobraźmy sobie teraz lejek włożony do butelki, przez który napełniamy ją. 

Średnica wlewu lejka nie wystarcza by napełnić ją szybciej gdy zaczniemy szybciej lać 

płyn. Płyn w takiej sytuacji przelewa się. Podobnie rzecz się ma z naszym mózgiem, 

który ze wzrostem informacji docierających przy wzroście prędkości w pewnym 

momencie nie poradzi sobie. Zawiedzie wtedy percepcja, pamięć, myślenie. Nie widomo 

czy właśnie jakaś istotna informacja nie ulała się przez brzegi lejka. 

Bardzo dobrym przykładem na to jak mózg radzi sobie z dużą ilością informacji 

dostarczanych mu wraz ze wzrostem prędkości jest zmiana pola widzenia człowieka pod 

wpływem prędkości. Przy nieruchomych oczach stojąc w miejscu dysponujemy przed 

sobą polem widzenia obejmującym kąt rozwarty około 180º. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1 Pole widzenia człowieka. Źródło: Internet, http://tyflo.pl/ocena-medyczna-widzenia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2 Porównanie widzenia przestrzennego sowy, człowieka, słonki i gołębia. Źródło: Internet, 

http://sowy.eco.pl/www/images/widzenie_przestrzenne.jpg 
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Rysunek 3 Rozmycie obrazu w wyniku odrzucenia przez mózg informacji peryferyjnych. Źródło: Internet 

Należy pamiętać, że nasz mózg nie jest wielozadaniowy. Gdy zmusimy go do 

wykonywania wielu czynności będzie pracował intensywnie lecz nie efektywnie, popełniał 

błędy nie zapisując w pamięci ważnych informacji. Zdaniem psychologa prof. Daniela 

Kahnemana „mózg nie radzi sobie z wykonywaniem kilku czynności naraz dlatego, 

że musi wtedy intensywnie pracować i szybko zaczyna mu brakować energii, a nie 

miejsca”5. Tak więc „(…) mózg jest urządzeniem niezwykle energochłonnym. Jeśli zużyje 

energię, która została mu przydzielona, gorzej pracuje. Jest więc oczywiste, że kiedy 

musi wykonać kilka czynności jednocześnie, energię zużyje szybciej i szybciej zacznie 

mieć kłopoty – mówi dr Radosław Sterczyński6”. Wykonanie przez mózg trzech czynności 

na raz przy dwóch obszarach kory przedczołowej7 okazuje się wyzwaniem nader 

trudnym. 

Dlaczego zatem udaje się kierować samochodem i rozmawiać jednocześnie jeśli samo 

prowadzenie auta wymaga wykonania szeregu czynności? Z pomocą przychodzą 

wspomniane wcześniej automatyzmy, które odciążają od pracy korę przedczołową 

mózgu. Automatyzacja czynności następuje dzięki intensywnym ćwiczeniom kierowcy 

i wielokrotnym powtarzaniu czynności np. zmiany biegów, włączania kierunkowskazów, 

ruszania, zatrzymywania, skręcania, etc.   

                                                           
5
 Romanowska D., Jak nauczyć się robić kilka rzeczy naraz?, [online], www.newsweek.pl, dostępny 

w Internecie 12 luty 2014 r. godz. 11.30, http://nauka.newsweek.pl/mozg-podzielnosc-uwagi-nauka-
badania-newsweek-pl,artykuly,274801,1,2.html 
6
 Tamże 

7
 Kora przedczołowa: część płata czołowego mózgu leżąca najbardziej z przodu. Pełni funkcję w działaniu 

pamięci roboczej, planowaniu ruchów i działań (…), źródło: www.wikipedia.pl 

http://www.newsweek.pl/
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Świadomość ograniczeń naszego mózgu, który jak procesor komputera steruje 

peryferiami (ręce, nogi, głowa, etc.) powinna skłonić każdego do refleksji. W jej wyniku 

należy uświadomić sobie, że nie wolno stawiać naszego organizmu w obliczu działania 

z maksymalną i ponad możliwą wydajnością w trakcie jazdy. 

Podczas treningu bezpiecznej jazdy prowadzonego w Centralnym Ośrodku Szkolenia 

Straży Granicznej słuchacze pierwszego dnia zmagają się z problemem pracy organizmu 

z maksymalną wydajnością za kierownicą podczas testu umiejętności. W trakcie testu 

po torze przeszkód muszą wykonać szereg zadań w określonym czasie i limicie błędów. 

Presja czasu i złożoność toru powoduje dość duże obciążenie organizmu. W takich 

warunkach instruktorzy są w stanie rozróżnić automatyczne i  kontrolowane czynności 

kierowcy, towarzyszącą im technikę jazdy i odporność psychiczną pod presją czasu 

i rywalizacji. Warunki testu są dobrą okazją by poznać nawyki, możliwości i ograniczenia 

organizmu. 

Ważnym elementem decydującym o radzeniu sobie w trudnych sytuacjach drogowych 

jest czas reakcji. Wedle statystyk europejskich ponad 50% wypadków możnaby uniknąć, 

gdyby kierowca wcześniej wykonał czynność bezpośrednio poprzedzającą zdarzenie. 

Oznacza to, że w połowie przypadków reakcja kierowcy na bodziec podczas percepcji 

(odbierania informacji z otoczenia) jest właściwa lecz opóźniona. Wniosek nasuwa się 

sam - pracujmy nad poprawą szybkości reakcji i wydłużeniem czasu (drogi) na 

wykonanie manewru. Angażujmy się w jazdę, zapewnijmy sobie właściwą odległość od 

poprzedzającego pojazdu i prędkość gwarantującą bezpieczne zatrzymanie pojazdu. 

W zasadzie już teraz możnaby skończyć wszelkie rozważania na temat bezpieczeństwa 

jazdy. Niestety „(…) dopóki wybór prędkości oraz toru jazdy pozostawione zostaną 

decyzji istoty tak zawodnej jak człowiek (…)8” dyskusja w tej sprawie pozostaje otwarta. 

Czasem reakcji w kontekście bezpiecznej jazdy nazywamy „(…) część czasu 

potrzebnego do zatrzymania samochodu (…)9”. Sam manewr zatrzymania analizowany 

w czasie składa się czterech faz: 

 postrzegania (od momentu zauważenia do identyfikacji przeszkody), 

 reakcji kierowcy (rozpoznanie sytuacji i podjęcie decyzji), 

 uruchomienia układu hamulcowego (przeniesienie nogi na pedał hamulca, 

zwłoka zadziałania mechanizmu hamulcowego – luzy, sprężystość płynu), 

 hamowania właściwego (tarcie/toczenie opony po nawierzchni). 

Według prof. dr hab. inż. Jerzego Wichra10 łączny czas postrzegania i reakcji kierowcy 

wynosi około 1,75 s w dzień i 2,5 s w nocy. Biorąc pod uwagę całą populację mowa jest 

o przedziałach odpowiednio 0,35 ÷ 1,2 s w dzień i 0,4 ÷ 1,8 s w nocy. Są to wartości 

uznawane za średnie i najbardziej prawdopodobne. Około 99% populacji uzyskuje czasy 

bliższe górnym granicom niż niższym. Należy pamiętać, że w sytuacjach zaskoczenia 

kierowcy czasy wydłużą się jeszcze bardziej. Czas reakcji w ciągu aktywności życiowej 

kierowcy ulega stopniowemu skracaniu i stabilizacji pod wpływem treningu 

i doświadczenia. Po jego względnym ustabilizowaniu zmieniają go takie czynniki jak wiek, 

sytuacja drogowa, stan psychofizyczny, stan zdrowia, stopień koncentracji, zjawiska 

meteorologiczne (patrz tabela 1 poniżej). Na rzetelną ocenę własnego czasu reakcji nie 

mogą mieć wpływu tylko i wyłącznie badania laboratoryjne polegające na pomiarze czasu 

reakcji od chwili zauważenia kolorowego światła czy usłyszenia dźwięku. Należy 

                                                           
8
 Talarczyk T., Bez ryzyka. Trening bezpiecznej jazdy, Wydawnictwo Replika, Poznań 2003, str.  12 

9
 Wicher  J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKŁ, Warszawa 2002, str. 57 

10
 Autor i współautor podręczników akademickich z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
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pamiętać, że przeprowadza się je w warunkach nie odpowiadających naturalnym, stąd są 

krótsze. 

„Ustalenie dokładnej wartości czasu reakcji w chwili zaistnienia kolizji drogowej nie jest 

możliwe, ponieważ zależy on od niepowtarzalnej sytuacji i niepowtarzalnego stanu 

kierowcy11”. 

Czas reakcji kierowcy i opóźnienie wynikające z faktu jego istnienia jest chyba jednym 

z najbardziej ignorowanych przez kierowców zjawiskiem. Jakże sądzić inaczej skoro 

jeżdżąc codziennie po drogach bez problemu znajdziemy kierujących  jadących ze zbyt 

małymi odległościami od poprzedzających pojazdów. Człowiek albo nie wie albo nie jest 

w stanie kontrolować tego ważnego parametru w sposób ciągły, ponieważ procesy 

myślowe są na bieżąco zakłócane przez inne, niepotrzebne z punktu widzenia samej 

jazdy. 

Pamiętajmy, że od tego jak daleko mamy przed sobą inny pojazd i prędkości z jaką 

w danej chwili poruszamy się, zależy w głównej mierze możliwość zatrzymania 

samochodu. Jeśli uwzględnimy podany wyżej średni czas reakcji kierowcy i wybierzemy 

sobie wartość z przedziału 0,35 ÷ 1,2 s na poziomie ok. 1 s, to łatwo obliczyć, że przy 

prędkości 70 km/h samochód pokonuje w tym czasie odległość 19,4 m czyli około 20 m. 

Zanim uruchomi się układ hamulcowy samochód przejedzie jeszcze 20 m ! Patrząc na to 

z perspektywy wypadków łatwo zrozumieć, że często wystarczy o wiele mniej aby 

uniknąć zderzenia z przeszkodą. Pamiętajmy więc o tym, że zwłoka w zadziałaniu 

wliczona jest w naszą naturę i chcąc nie chcąc musimy się z tym pogodzić pozostawiając 

więcej miejsca przed sobą. Co ważne róbmy to na bieżąco, kontrolujmy ten parametr 

nieustannie, priorytetowo i automatycznie. 

Tabela 1 Zależność czasu reakcji od czynników ludzkich i zewnętrznych. Źródło: Opracowanie własne. 

                                                           
11

 Wicher  J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKŁ, Warszawa 2002, str. 59 

Zależność czasu reakcji od czynników ludzkich i zewnętrznych 

Skrócenie do 0,3 s                                       Wydłużenie do 1,7 s 

Czynniki zależne od kierowcy 

wyćwiczony refleks niezdecydowanie 

dobra kondycja, optymalna sprawność zła kondycja, np. zmęczenie 

talent brak talentu 

młodość zaawansowany wiek 

koncentracja zaprzątnięta uwaga 

zdrowie fizyczne i psychiczne 
choroba fizyczna lub zaburzenia psychiczne 

strach, alkohol 

Czynniki zewnętrzne 

sytuacja na drodze prosta, przejrzysta, 

przewidywalna, znana 

sytuacja na drodze skomplikowana, 

nieprzejrzysta, nieprzewidywalna, nieznana 

przeszkoda w zasięgu wzroku przeszkoda na krawędzi pola widzenia 

elementy sterowania samochodu 

rozmieszczone prawidłowo 

elementy sterownia samochodu 

rozmieszczone nieprawidłowo 
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Kierowca jeżdżący bezpiecznie uwzględnia wszystkie czynniki, które mają wpływ na czas 

reakcji oraz stara się jechać z dużym marginesem bezpieczeństwa pokazanym na 

rysunku 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 4 Obszary ryzyka w funkcji czasu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów przekazanych przez 

instruktorów techniki jazdy BPolAFZ Neustrelitz. Koszalin 2003 r. 

Zielony obszar symbolizuje normalne działanie kierowcy, który posiadając zapas czasu 

jest w stanie rozpoznawać i unikać zagrożeń odpowiednio wcześniej utrzymując 

odległość od pojazdu poprzedzającego czy dostosowując prędkość. Czerwony obszar na 

granicy zielonego to ostatnia szansa na prawidłową reakcję i działanie, ale już oznacza 

konieczność pokonywania zagrożenia, np. rozpoczęcie hamowania awaryjnego. Jeśli 

mamy dość umiejętności to cały czerwony zakres optymalnie wykorzystamy na walkę. 

Jeśli ta walka rozpocznie się zbyt późno lub brakuje nam umiejętności czeka na nas 

obszar śmierci.  

Wracając do czasu reakcji, kolejnym przykładem służącym jako wyjaśnienie jego 

długości może być ludzkie oko. Wnikliwa analiza jego działania pozwala zrozumieć 

gdzie ułamki sekund zaczynają nam uciekać. Oko możemy śmiało porównać do kamery 

(w rzeczywistości to działanie kamery wzorowane jest na ludzkim oku) działającej 

w trybie automatycznym, której zadaniem jest odebranie i przekazanie obrazu na nośnik 

pamięci. Zanim jednak obraz zostanie zapisany, obiektyw kamery musi przeprowadzić 

proces regulacji wpadającego światła, tak aby nie prześwietlić matrycy i wyregulować 

ogniskową soczewek po to, aby obraz był ostry i nierozmyty. Zapis przeprowadzany jest 

wprawdzie na bieżąco, ale wszelkie opóźnienia działania automatyki powodują, że obraz 

jest rozmyty i nieczytelny dla widza. Postęp technologiczny kamer ukierunkowany jest 

oczywiście na skracanie czasu działania automatyki obiektywów. Co ważne, skutecznie. 

Ludzkie oko przeprowadza te same operacje w określonym dla siebie i zależnym od 

Obszar rozpoznawania 
i unikania zagrożeń  

Dość czasu 

Obszar śmierci 

Obszar pokonywania 
zagrożenia 

Dużo czasu 

Brak czasu 
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wielu czynników czasie. Dopóki jednak ich nie zakończy, obraz nie jest widoczny. 

Nie jesteśmy w stanie usprawnić tego działania.  

Dla przykładu proces adaptacji oka, czyli przystosowania do aktualnego natężenia 

światła (zwężanie, rozszerzanie źrenicy) trwa średnio około 0,5 s. W nocy czas ten 

wydłuża się dwukrotnie pod wpływem deficytu światła. Proces akomodacji oka, czyli 

przystosowania układu optycznego oka do wyraźnego widzenia (wyostrzenia obrazu) 

poprzez odpowiednie uwypuklenie soczewki oka i dopasowanie ostrości widzenia 

przedmiotu w zależności od jego odległości trwa około 0,2 s. W sumie oko może 

potrzebować na raz w trakcie wszystkich potrzebnych regulacji około 0,7 s. 

Pisząc o oku, należy obowiązkowo wspomnieć o bardzo ważnej kwestii jaką jest tzw. 

„prowadzenie wzroku”. Mając na uwadze wszelkie czynniki wpływające na wydłużenie 

czasu reakcji kierowcy nie możemy zapomnieć o roli jaką odgrywa właściwe patrzenie. 

Chodzi tu o to aby kierowca nieustannie koncentrował wzrok na przestrzeni, w którą 

jedzie. Umiejętne koncentrowanie wzroku i uczenie się patrzenia tam, gdzie jedziemy 

zdecydowanie skraca czas reakcji i zwiększa szanse na znalezienie właściwego 

rozwiązania trudnej sytuacji drogowej. Przenoszenie koncentracji wzroku przecież trwa. 

Powinniśmy zatem pamiętać, że nie wykonamy manewru dopóki nie zobaczymy dokąd 

mamy jechać – jadę tam, gdzie patrzę, kieruję wzrok. 

Wyobraźmy sobie, że właśnie los spłatał nam figla i postawił przed wyzwaniem ratowania 

się na drodze. Znaleźliśmy się w grupie tych 50% kierowców którzy giną, ponieważ 

późno reagują. Tym razem jednak szybko kierując wzrok, nie na zagrażający nam obiekt, 

przed którym nie da się zatrzymać lecz wokół niego, znaleźliśmy przestrzeń 

i wykorzystujemy ją do ominięcia… udało się… byliśmy o krok od tragedii. Ten 

optymistyczny opis dotyczy sytuacji, która może się zdarzyć i być może dzięki 

przyspieszonemu znalezieniu rozwiązania uda się ocalić życie. Przykład ten powinien 

być silnym motywatorem do stosowania tego rodzaju wskazówki. Nabranie dystansu 

i pokory do zasad działania naszego organizmu jest pierwszym krokiem do zrozumienia 

wszystkich technicznych wskazówek, które podane zostaną w kolejnych rozdziałach. 

Reasumując warto podkreślić, że samochód jadący z prędkością 70 km/h (20 m/s) 

przejeżdża dla przykładu w czasie: 

 1 s reakcji kierowcy -  20 m, 

 adaptacji oka (0,5 s) - 10 m, 

 adaptacji z akomodacją oka (0,7 s) - 14 m, 

 spojrzenia na radio samochodowe (1,4 s) - 28 m, 

 spojrzenia w prawe lusterko wsteczne (1,1 s) - 22 m. 

Co, jeśli zwiększymy prędkość do 110 km/h (30 m/s) – odpowiednio uzyskamy wynik: 

 30 m, 

 15 m, 

 21 m, 

 42 m, 

 33 m. 

Bagatelizowanie z pozoru niewielkich odległości jest charakterystyczne dla wielu 

kierowców, nie tylko młodych i niedoświadczonych pomimo, że zysk z potencjalnie 

zaoszczędzonych sekund i jej ułamków - jest bezcenny. W tym miejscu warto podkreślić, 

że spojrzenie na wyświetlacz radia samochodowego zajmuje kierowcy 1,4 s, a w prawe 

lusterko wsteczne około 1,1 s.  
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Kierowanie samochodem wymusza na nas odległe patrzenie poza obszar względnie 

dokładnego szacowania odległości przez człowieka, który wynosi od kilku do 

kilkudziesięciu metrów. Patrzymy w ruchu dalej, więc nie doceniamy kilku, kilkunastu 

metrów. Gdy popatrzymy z perspektywy pieszego widząc np. samochód rozbity na 

drzewie, często rodzi się refleksja i wzdychając myślimy: „jak niewiele brakowało by 

pojazd przejechał obok drzewa… dwa metry, metr, może nawet mniej”. Okazuje się, 

że w praktyce droga przebyta w czasie reakcji jest dla kierowców niezauważalna. 

Przekonać się o tym pomaga udział w zajęciach doskonalących technikę jazdy 

i obserwacja reakcji ćwiczących z perspektywy pieszego. Łatwo wtedy usłyszeć 

wątpliwości i komentarze „dlaczego on tak późno hamował, przecież powinien 

wcześniej”, „dlaczego tak szarpnął kierownicą, przecież nie musiał.” 

Podane wyżej przykłady dowodzą konieczności przewidywania sytuacji drogowej ze 

względu na wpisane w nasze życie opóźnienie zadziałania biomechaniki człowieka. 

Jedynym skutecznym sposobem zmniejszenia ryzyka wypadku wskutek braku miejsca 

jest utrzymywanie odpowiedniej odległości od pojazdów, tak aby było w niej miejsce na 

drogę przejechaną w niepowtarzalnym czasie reakcji. Korzystniej jechać zatem dalej od 

pojazdów niż bliżej. Przeciwstawne tej teorii bywają powszechne wątpliwości kierowców 

„wojowników”, którzy odległość od pojazdu jadącego przed nim ustalają na takim 

poziomie aby nikt tam nie wjechał i nie zdeklasował pozycji w „klasyfikacji ogólnej rzędu 

jadących pojazdów”. Niestety podświadomie wielu kierowców niezależnie od płci ma 

kłopoty ze zmianą prędkości i zatrzymaniem raz wprawionego w ruch pojazdu. Emocje, 

przyjemność z jazdy i fałszywa gonitwa za uciekającym czasem często zwyciężają nad 

rozsądkiem, pogodzeniem się z potencjalnym niewielkim opóźnieniem przy 

spokojniejszym stylu jazdy. Na marginesie warto dodać, że ciekawą metodą pozbawienia 

kierowców złudzeń związanych z dynamiczną jazdą i jej realnymi efektami może być 

próba poddania się zasadom jazdy ekonomicznej12 w warunkach dużego natężenia 

ruchu drogowego. Okazuje się, że szybko zweryfikujemy swój pogląd na własną technikę 

jazdy kiedy pokonujemy odcinek pomiarowy raz dynamicznie, a raz płynnie 

i ekonomicznie. Wyniki większości porównań tych dwóch stylów jazdy wyraźnie dowodzą, 

że styl dynamiczny najczęściej przypomina spacer człowieka z ruchliwym pieskiem na 

smyczy. Obaj dojdą razem do celu jednak piesek zużyje więcej energii tarmosząc się na 

uwięzi. Tak więc opłacalność pośpiechu na drodze o dużym natężeniu ruchu (smyczy) 

jest bardzo wątpliwa. 

Czas reakcji człowieka jest zjawiskiem nieoderwalnie związanym z bezpieczeństwem na 

drodze. Równie ważna jest sylwetka psychologiczna kierowcy, którą charakteryzują takie 

cechy jak: myślenie, pamięć, spostrzeganie i uwaga. Wszystkie te cechy odgrywają 

kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji przez kierowcę. Im ten proces szybciej 

i sprawniej przebiega tym mniej miejsca i czasu potrzebujemy by rozwiązać trudną 

sytuacje drogową - szanse obrony przed zagrożeniem rosną. Proces myślenia 

ukierunkowany jest na rozwiązanie jakiegoś problemu, przebiega szybko, może jednak 

być opóźniony przez np. zmęczenie organizmu. Myślenie potrzebne jest do tego, aby 

nieustannie rozwiązywać zadania stojące przed kierowcą. Niektóre, a już na pewno te 

związane z zagrożeniem są nowe co oznacza, że kierowca nie ma gotowego 

rozwiązania. Wtedy musi wykorzystać umiejętność wnioskowania na podstawie analizy 

                                                           
12

 Autor publikacji współprowadził w latach 2009 - 2014 cykl kursów z zakresu rozważnej jazdy 
ekonomicznej, a także kursy dla multiplikatorów ekojazdy, podczas których łącznie przeszkolono około 700 
osób. Uzyskane wyniki jazd testowych stylem własnym i ekonomicznym (płynnym) jednoznacznie 
potwierdzają przytaczane wnioski. Wyniki są własnością intelektualną instruktorów. 
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już posiadanych wiadomości. Z pomocą przychodzi dobra pamięć, dzięki której można 

odzwierciedlić doświadczenia z przeszłości pomagające właściwie zachować się 

w trudnych sytuacjach. Kierowca zmuszony jest odbierać dużą liczbę rozmaitych 

bodźców odbieranych przez zmysły. Najwięcej z nich to bodźce wzrokowe i dźwiękowe. 

Odebrane w ten sposób informacje przetwarzane są w procesie postrzegania by 

zbudować najważniejszy dla kierowcy obraz przestrzenno-czasowy, dzięki któremu 

dokonuje się prawidłowa ocena odległości od pojazdów, szerokości drogi, czasu 

potrzebnego do wykonania manewrów. Może się zdarzyć, że przedmioty postrzegane 

przez kierowcę maja postać rożną od rzeczywistej. Na przykład kałuża w nocy na drodze 

może być postrzegana jako leżący na drodze człowiek albo rozległa dziura. Złudzenie 

widzenia innego przedmiotu może wywołać nieprawidłową reakcję kierowcy i manewr 

zagrażający stateczności pojazdu. Uwaga kierowcy należy do czynników 

psychologicznych, które najczęściej powodują popełnianie błędów.  

„(…) uwaga nie polega na tym, żeby wszystko widzieć, lecz widzieć wszystko co jest 

potrzebne, czyli wyodrębnić spośród innych potrzebne zjawisko lub przedmiot 

i skoncentrować się na nim (…)13”. Spośród rozmaitych cech uwagi warto wspomnieć 

o jej podzielności, która określa umiejętność postrzegania wielu bodźców i wykonywania 

kilku czynności na raz. Uwaga kierowcy skupiona jest najczęściej na sytuacji drogowej. 

Czasem jednak jej część musi koncentrować się wokół niedostatecznie opanowanych 

nawyków. Jeśli kierowca np. nie opanował techniki posługiwania się kierownicą w pełnym 

zakresie jej obrotu, to w skomplikowanej sytuacji drogowej część uwagi będzie musiała 

być przekierowana na tę czynność, nastąpi przeciążenie uwagi oraz opóźni się 

spostrzeganie bodźców istotnych z punktu widzenia ruchu pojazdu. Jak już wiemy każdy 

czynnik wprowadzający opóźnienie zadziałania naszego organizmu jest niekorzystny 

z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu naszego pojazdu. Z tego powodu tak ważna 

jest automatyzacja czynności za kierownicą i dążenie do perfekcji w opanowaniu 

wszystkich nawyków sterowania pojazdem.  

Czynności dobrze wyuczone, czy też nawykowe w prowadzeniu samochodu określa się 

terminem automatyzmów. Doświadczony kierowca nie zwraca już uwagi na 

koordynowanie pracy rąk na kierownicy, nóg na pedałach hamulca, przyspieszenia czy 

drążku zmiany biegów. Czymś innym są odruchy, stanowiące nieświadomą reakcję 

psychiczną. Najbardziej typowym przykładem zadziałania odruchu może być reakcja 

obronna organizmu na ból. Przykładem może być cofanie nogi z tętniącego pedału 

hamulca wciśniętego podczas hamowania awaryjnego14. 

Automatyzmy dają nam poczucie lekkości prowadzenia samochodu, ponieważ szereg 

czynności wykonujemy bez angażowania naszej uwagi. Ta lekkość prowadzenia 

powoduje często, że pozwalamy sobie na wykonywanie innych zadań niepotrzebnych 

z punktu widzenia samej jazdy. Przykładem może być rozmowa przez telefon. Czynności 

wykonywane automatycznie przekornie „pozwalają” na użycie rąk do wykonywania 

połączeń telefonicznych, które przecież oprócz zaangażowania naszej motoryki bardzo 

mocno angażują uwagę, rozpraszając ją i przekierowując w inną część drogi. Kierowca 

prowadzący rozmowę, której temat jest dla niego korzystny i przyjemny kieruje wzrok 

wysoko ponad drogę. Rozmowa na temat nieprzyjemny i niekorzystny powoduje 

kierowanie wzroku nisko przed pojazd. W obu przypadkach poprzez mimowolne 

uciekanie wzroku, droga przed pojazdem i sytuacje ważne z punktu widzenia jazdy 

                                                           
13

 Wicher  J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKŁ, Warszawa 2002, str. 51 
14

 Hamowanie awaryjne z układem hamulcowym wyposażonym w system ABS 
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przenoszą się na peryferia pola widzenia. Należałoby w tym momencie zadać sobie 

pytanie, jak szybko będzie reagował roześmiany kierowca trzymający jedną ręką 

kierownicę, drugą telefon przy uchu i patrzący w górę na korony drzew? 

Na koniec po aspektach fizjologicznych człowieka – kierowcy warto wspomnieć 

o osobowości. Obecnie co raz częściej zwraca się uwagę na czynniki psychiczne 

mające wpływ na zachowanie ludzi za kierownicą. 

Osobowość może być definiowana jako „system względnie stałych mechanizmów 

opisujących zachowanie kierowcy w określonych sytuacjach drogowych. Strukturę 

sposobów zachowania tworzą procesy emocjonalne, cechy temperamentu, motywacje, 

nastawienie i postawy15.”  

Wg dr. Adama Tarnowskiego z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego: 

„temperament człowieka może stanowić predyspozycje do niebezpiecznych zachowań 

na drodze – jednak ta tendencja może być świadomie kompensowana. Osobowość 

silniej niż sprawność procesów poznawczych i motorycznych wpływa na nasze 

zachowanie na drogach”. Wyniki badań nad temperamentem w zachowaniach 

drogowych wskazują, że najwięcej błędów na drodze popełniają cholerycy, najmniej 

flegmatycy. Sangwinicy najczęściej przekraczają dozwoloną prędkość.  

Konkretne decyzje i zachowania w ruchu drogowym najbardziej zależą od osobowości 

człowieka, jej temperamentu czy emocjonalności. Środowisko psychologów jest tutaj 

bardzo zgodne. Zresztą każdy spotkał się w życiu z sytuacją gdy osoby dobrze radzące 

sobie z motoryką pracy w samochodzie, panujące nad dynamiką samochodu jeżdżą 

agresywnie i nie panują nad emocjami. Często doświadczamy wprost takiego 

zachowania widząc jak wpływa ono na innych kierujących czy pasażerów jadących 

z takim kierowcą. Tak więc, sprawne panowanie nad pojazdem nie gwarantuje 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, trzeba jeszcze „mieć charakter”. 
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 Wicher  J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKŁ, Warszawa 2002, str. 52 
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1.2. Fizyka jest silniejsza od Ciebie 

Wpływ człowieka na bezpieczne kierowanie pojazdem jest niepodważalnie 

najważniejszy. Zapoczątkowany ruch pojazdu z chwilą ruszenia z miejsca zaczyna 

podlegać prawom fizyki. Od tego momentu kierowca powinien umieć wykorzystywać 

fizyczne możliwości pojazdu będącego w ruchu, tak aby nie doprowadzić do utraty 

stateczności16. 

Kluczowa dla kierowcy jest przyczepność, która mierzona jest wartością siły 

wypadkowej wszystkich sił jakie oddziaływują na koło. Upraszczając maksymalnie 

rozważania na temat przyczepności możemy też powiedzieć, że pomiędzy kołem 

a nawierzchnią mamy tyle przyczepności ile siły tarcia. Maksymalne tarcie (mierzone 

ciężarem pojazdu, siłą przyciągania ziemskiego i tzw. współczynnikiem tarcia) występuje 

wtedy jeśli idealna opona pojazdu toczy się po idealnej suchej nawierzchni, najlepiej 

betonowej. Każda zmiana warunków jazdy – deszcz, śnieg, piasek, błoto, liście, inny 

rodzaj nawierzchni powodują, że tarcie (przyczepność) maleje.  

Uruchamiając odrobinę wyobraźni warto zadać sobie pytanie na jakiej powierzchni styku 

opony naszego pojazdu toczą się po nawierzchni i jaka tym samym powierzchnia 

współpracuje z podłożem przenosząc i wykorzystując zmienną z każdy metrem 

przyczepność (tarcie). Okazuje się, że powierzchnia styku opony aktywnie tocząca się 

po nawierzchni (tylko czoło rzeźby bieżnika) tworzy powierzchnię porównywalną do 

formatu kartki pocztowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5 Pole styku opon z nawierzchnią. Źródło: Internet 
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 Stateczność:  Statecznością samochodu podczas ruchu nazywa się zdolność do zachowania nadanego mu 

przez kierowcę kierunku jazdy,  Tamże, str. 126 
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Rysunek 6 Pole styku kostek bieżnika opony z nawierzchnią. Źródło: Internet, https://www.debica.com.pl/ 

o_firmie/aktualnosci/ rok_2011/debica_presto_nowa_opona_letnia oraz http://5051.us/img/5051-opona-letnia.jpg 

 

W przypadku np. konieczności odprowadzania wody powierzchnia styku opony będzie 

drastycznie malała. Różnicę przedstawia rysunek 7, na którym widać jak maleje 

powierzchnia styku przy zwiększeniu prędkości jazdy na mokrej nawierzchni, ponieważ 

opona nie jest zdolna odprowadzić wydajnie wody jak przy niższej prędkości. Zaczyna 

powstawać zjawisko aquaplaningu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7 Pole styku opony przy różnych prędkościach na mokrej nawierzchni. Źródło: Internet, 

http://www.opony.interia.pl/gfx/Articles/interia_2aquaplaning_debica.jpg 
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Pole powierzchni styku zależy od wielu czynników. Spośrod najważniejszych należy 

wymienić: 

 kształt bieżnika opony, 

 rozmiar opony, 

 masę pojazdu (nacisku na poszczególne koła), 

 prędkość pojazdu, 

 rodzaj nawierzchni. 

Można zatem powiedzieć, że im większe pole powierzchni styku tym większa 

przyczepność. Przyczepność jest dla nas ważna w kontekście sił działających na pojazd. 

Możemy w prosty sposób powiedzieć, że maksymalna wartość sił jakie mogą 

oddziaływać na pojazd będący w ruchu nie może być większa niż siła przyczepności kół 

pojazdu do nawierzchni. 

Z jakimi podstawowymi siłami musi mierzyć się kierowca, aby ich wartość nie była 

większa od przyczepności jaką dysponuje i subiektywnie odczuwa? Do podstawowych sił 

(pokazanych na rysunku 8) zaliczamy: obwodową siłę przyspieszenia (1), obwodową 

siłę hamowania (2), boczną siłę odśrodkową (3) i siłę nacisku (4). 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8 Siły działające na koło pojazdu. Źródło: Internet, http://vwinfo.pl/technika/systemy-wspomagajace-

technika/esp-dzialanie/attachment/esp1kolo-2 

Te same siły na powierzchni styku koła z nawierzchnią pokazane na rysunku 8 możemy 

zilustrować w postaci wykresu przyczepności koła (tzw. okręgu Kamma). Podczas 

jazdy samochodem na każdym kole będą działać siły zależne od zachowania kierowcy. 

Na kołach przednich napędzanych dodając gazu wywołamy siłę napędową, naciskając 

na hamulec siłę hamowania, skręcając w lewo lub prawo boczną siłę odśrodkową. W tym 

samym czasie na nienapędzanych kołach tylnych może pojawić się tylko siła hamująca 

(wciśnięcie hamulca) lub siła odśrodkowa (jazda w zakręcie). Warto tutaj dodać, że na 

tylnej osi poruszającej się po mniejszym promieniu będzie występowała większa siła 

odśrodkowa. 

Na rysunku 9 widzimy ilustrację graficzną pola przyczepności w postaci okręgu. Granice 

okręgu wyznaczają granice przyczepności opony. Na żółto pokazane są graficznie 

dwie siły ilustrujące hamowanie i skręt w prawo. Kierowca zatem hamuje i ma skręcone 

koła w prawo. Na zielono pokazana jest siła wypadkowa, która ilustruje wielkość siły 

wynikającej z jednoczesnego hamowania i skręcania (w przypadku działania dwóch sił 

jednocześnie wyznacza się ich wypadkową). Jak widać wypadkowa tych dwóch sił mieści 

się wewnątrz pola wyznaczonego przez okrąg. Dopóki wypadkowa sił lub jedna 
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ze składowych występująca samodzielnie (np. kierowca tylko przyspiesza i jedzie prosto) 

mieści się w polu okręgu – opona posiada przyczepność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 9 Wykres okrężny sił działających na samochód. Źródło: Internet, http://www.motofakty.pl/artykul/kolo-

ktore-rzadzi-naszym-bezpieczenstwem.html 

Na rysunku 10 widać sytuację, w której przyczepność została utracona w wyniku 

nadmiernego przyspieszania. Składowa siły przyspieszania osiągnęła granice wykresu 

(nie przekroczyła granicy okręgu), jednak skręcone w lewo koła spowodowały poślizg. 

Możemy również powiedzieć, że kierowca w tym wypadku na skręconych kołach dodał 

za dużo gazu i pojazd wpadł w poślizg. Chcąc odzyskać przyczepność powinniśmy 

zatem działać na jedną z dwóch składowych sił: przyspieszanie - zdejmując delikatnie 

nogę z gazu lub skręt - zwiększając promień toru jazdy czyli powracać kierownicą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 10 Wykres okrężny sił działających na samochód – utrata przyczepności podczas przyspieszania. Źródło: 

Internet, http://www.motofakty.pl/artykul/kolo-ktore-rzadzi-naszym-bezpieczenstwem.html 
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Na kolejnym rysunku widzimy sytuację gdy samochód wpadł w poślizg w wyniku 

nadmiernego skręcenia kołami podczas gwałtownego hamowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 11 Wykres okrężny sił działających na samochód – utrata przyczepności podczas hamowania. Źródło: 

Internet, http://www.motofakty.pl/artykul/kolo-ktore-rzadzi-naszym-bezpieczenstwem.html 

 

Wypadkowa siły hamowania i odśrodkowej (skręt w prawo) znalazła się już poza 

wykresem. analizując tą sytuację możemy wyobrazić sobie dwie sytuacje. Pierwsza to 

taka, w której kierowca mocno hamuje ze stałą siłą i dokręca przy tym zbyt mocno 

kierownicę. W konsekwencji koła tracą przyczepność i samochód traci stateczność. 

Druga to taka, gdy kierowca jest w zakręcie i nagle mocno hamuje. Efekt jest podobny. 

W praktyce, jeśli hamujemy samochodem bez ABS-u nie doprowadzając jeszcze do 

poślizgu, dodatkowy gwałtowny skręt spowoduje poślizg. W przypadku gdyby pokazane 

na rysunku 11 hamowanie dotyczyć miało hamowania awaryjnego z ABS-em, 

a świadczyć może o tym położenie wektora hamowania na granicy okręgu - sytuacja jest 

nieco inna. Zbyt gwałtowny skręt w konsekwencji nie spowoduje znaczącej zmiany toru 

jazdy, a dodatkowo zmniejszy siłę hamującą regulowaną przez system ABS, tak aby 

doprowadzić do równowagi w układzie (na rysunku wektory poprowadzone linią 

przerywaną i wypadkowa dotykająca granicy okręgu). 

W podobny sposób można analizować wszystkie sytuacje związane z działaniem 

kierowcy poprzez przyspieszanie, hamowanie, skręcanie i skutkami tych działań – 

przyczepnością lub poślizgiem. 

Należy przy tym pamiętać, że pole przyczepności jakim dysponujemy nie jest stałe. 

Każda zmiana nawierzchni będzie miała wpływ na średnicę naszego okręgu 

przyczepności. Przyczepność zmienia się tak jak warunki na drodze pokazane na 

kolejnej ilustracji.  

 

Korekta siły hamującej 
przywracająca równowagę 
układu przy niezmiennym 
położeniu kierownicy 
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Rysunek 12 Wykres okrężny sił działających na samochód – zmiana przyczepności pod wpływem zmiany nawierzchni. 

Źródło: Internet, http://www.motofakty.pl/artykul/kolo-ktore-rzadzi-naszym-bezpieczenstwem.html 

Na rysunku widzimy obniżoną granicę przyczepności pod wpływem pojawienia się 

pokrywy śniegu. W konsekwencji wartość przyspieszenia i skrętu w lewo z wypadkową 

zaznaczoną na zielono nie powodowała wcześniej poślizgu, a po zmianie nawierzchni 

samochód utracił przyczepność (wypadkowa zaznaczona na czerwono względem 

obniżonej granicy – również na czerwono). 

Zajmując się analizą przyczepności na podstawie przedstawionych wyżej wykresów 

warto również dodać, że graficzna ilustracja pola przyczepności w praktyce ma kształt 

nie okręgu lecz elipsy wyciągniętej w kierunku działania sił obwodowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 13 Wykres okrężny sił działających na samochód – kształt owalny 
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Rozciągnięcie pola przyczepności w kierunku sił obwodowych spowodowane jest tym, że 

współczesne opony radialne samochodów osobowych są zdolne przenieść większe siły 

obwodowe niż boczne, a więc siłę napędową i hamującą. Niestety w kierunku bocznym 

dysponują relatywnie mniejszą zdolnością przeciwdziałania reakcji nawierzchni 

spowodowanej działaniem siły odśrodkowej podczas jazdy w łuku.  

Jaki tutaj nasuwa się prosty wniosek? Starajmy się jechać możliwie prosto, unikajmy 

łuków! Na ich niekorzyść przemawia również fakt, że siła odśrodkowa, którą wywołujemy 

z każdym stopniem obrotu kierownicy rośnie proporcjonalnie do jej obrotu, ale już 

z kwadratem prędkości pojazdu.  

 

 

 

Rysunek 14 Siła odśrodkowa - wzór 

Analizując wzór na siłę odśrodkową widzimy, że w liczniku znajduje się masa [m] 

i prędkość [V], a więc wartości których wzrost powoduje również wzrost siły odśrodkowej. 

Prędkość jednak w odróżnieniu od masy podniesiona jest do kwadratu, a to oznacza, że 

np. dwukrotny wzrost prędkości spowoduje czterokrotny wzrost siły odśrodkowej. 

W mianowniku natomiast znajduje się parametr promienia [r], którego wzrost jest 

odwrotnie proporcjonalny do siły odśrodkowej. W teorii i praktyce oznacza to, że 

poruszając się z daną prędkością raz po większym promieniu, a raz po mniejszym, 

mniejszą siłę odśrodkową uzyskamy jadąc po większym promieniu.  

Wiedząc zatem, że: 

 nasze opony zwykle „nie lubią” siły bocznej (odśrodkowej),  

 prędkość ma znaczny wpływ na wielkość siły odśrodkowej, 

 większy promień pozwala zmniejszyć siłę boczną w zakręcie, 

powinniśmy skorzystać z tej wiedzy i oprócz respektu do prędkości w zakrętach nabrać 

szacunku do toru jazdy. Więcej informacji na temat jazdy w zakręcie znajduje się 

w rozdziale 2. 

Na koniec rozważań o przyczepności warto wspomnieć o jej przyczynach, objawach 

i skutkach utraty. Skutki to oczywiście poślizg, który zazwyczaj kończy się opuszczeniem 

drogi i w konsekwencji zniszczeniem pojazdu, kolizją, wypadkiem, utratą zdrowia czy 

życia osób podróżujących samochodem lub znajdujących się w torze pojazdu w poślizgu. 

Przyczyny to najczęściej nadmierna prędkość, nie uwzględnianie warunków panujących 

na drodze, lekkomyślność, przecenianie swoich umiejętności, brak wiedzy i umiejętności 

prowadzenia samochodu w trudnych warunkach, itp. 

Objawy stanowią pewien krótki przedział czasu, w którym właściwa reakcja kierowcy 

może zapobiec poślizgowi o ile wcześniej nie starczyło nam wiedzy, wyobraźni 

i umiejętności. 

Rozróżniamy następujące rodzaje poślizgów: 

 podsterowny, 

 nadsterowny, 

 neutralny. 
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Bardzo często słyszy się o poślizgach kontrolowanych i niekontrolowanych. Poślizg 

kontrolowany dotyczy wyłącznie okoliczności jazdy sportowej, gdzie podczas rywalizacji 

na torach celowo wywołuje się utratę przyczepności wykorzystując ją do zmiany toru 

jazdy. W kontekście bezpiecznej jazdy w ogóle nie można mówić o poślizgach 

kontrolowanych. Chyba, że rozumiemy przez to sytuacje, w których opanowaliśmy 

poślizg i mówimy o nim w czasie przeszłym z satysfakcją, że kontrolowaliśmy sytuację. 

Aby właściwie oceniać możliwości opanowania poślizgów występujących podczas jazdy 

po drogach publicznych musimy rozważać je wyłącznie w kontekście zdarzeń 

niekontrolowanych, nagłych, zachodzących wbrew naszej woli. Ważne jest też abyśmy 

wiedzieli jakie są przyczyny tych zjawisk, po to aby walczyć z nimi metodą ich usuwania. 

Poślizg podsterowny - powstaje w skutek utraty przyczepności kół przedniej osi.  

Poślizg nadsterowny - powstaje na skutek utraty przyczepności kół tylnej osi. 

Poślizg neutralny - powstaje na skutek utraty przyczepności wszystkich kół jednocześnie. 

Jego powstanie w praktyce jest bardzo rzadkie. 

Podstawowym czynnikiem decydującym o określonej tendencji pojazdu w poślizgu jest 

położenie środka ciężkości w momencie pojawienia się pojazdu na granicy 

przyczepności. 

Środkiem ciężkości pojazdu – nazywamy punkt, w którym krzyżują się osie równowagi 

podłużnej, porzecznej i pionowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 15 Środek ciężkości pojazdu znajdującego się w spoczynku. Źródło: Internet, 

http://www.oponeo.pl/artykul/jak-utrzymac-przyczepnosc-w-zakrecie 

 

W spoczynku środek ciężkości znajduje się w stałym punkcie zależnym od masy 

fabrycznej pojazdu, umieszczenia w nim ładunku czy obecności kierowcy i pasażerów. 

Środek ciężkości pod wpływem dynamiki pojazdu ulega ciągłemu przemieszczaniu pod 

wpływem działania sił bezwładności. W najbardziej typowych przykładach podczas 

ruszania i przyspieszania w osi podłużnej pojazdu wygląda to tak jak na ilustracjach 

poniżej. Przemieszczanie się środka ciężkości nazywane jest też transferem 

(dystrybucją) masy pojazdu. 
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Rysunek 15 Transfer masy pojazdu podczas przyspieszania i hamowania. Źródło: Internet, 

http://www.oponeo.pl/artykul/jak-utrzymac-przyczepnosc-w-zakrecie 

 

Te same zjawiska zachodzą w pozostałych osiach symetrii pojazdu - poprzecznej 

(podczas jazdy w zakrętach), pionowej (w przypadku np. wirowania pojazdu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 16 Transfer masy pojazdu podczas jazdy w zakręcie pod wpływem siły odśrodkowej. Źródło: Internet, 

http://www.proracer.pl/w_transfer.html 

W każdym z wymienionych przypadków transfer masy powoduje nierównomierne 

rozłożenie nacisków na poszczególne osie i koła. 
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Chcąc łatwiej wyobrazić sobie jak działa transfer masy wystarczy wziąć do ręki butelkę 

w pozycji leżącej, nie do końca wypełnioną wodą i po uspokojeniu w niej cieczy ruszyć 

gwałtownie w dowolnym kierunku. Ciecz pod wpływem siły bezwładności „chce zostać 

w miejscu”. Sytuacja analogiczna do ruszania i hamowania pojazdem. 

Wyobraźmy sobie teraz samochód, który szybko wjeżdża w górski zakręt na początku 

którego droga była sucha i nagle w jego szczycie spływa niewidoczny wcześniej naciek 

wodny. W zakręcie w pobliżu przedniej osi znalazł się akurat fizyczny środek ciężkości. 

Musimy pamiętać, że środek ciężkości to również punkt, do którego przyłożone są siły 

działające na bryłę pojazdu (siła odśrodkowa „pcha” pojazd w punkcie środka ciężkości). 

To wystarczy by pojazd stracił przyczepność na przedniej osi, co objawiać się będzie 

podsterownością. Gdyby w tym momencie środek ciężkości znajdował się w obrębie 

tylnej osi mielibyśmy do czynienia z nadsterownością. Teoretycznie na tych 

twierdzeniach możnaby zakończyć rozważania na temat pod i nadsterowności. 

W praktyce nie wyczerpuje to wszystkich przyczyn poślizgów, ponieważ o ich powstaniu 

oprócz położenia środka ciężkości decyduje jeszcze wiele innych czynników, poprzez 

które może dojść do zmniejszenia przyczepności na kołach poszczególnych osi: 

 lokalizacja kół napędzanych, 

 stan ogumienia na poszczególnych osiach, 

 ciśnienie w ogumieniu, 

 sztywność amortyzatorów, 

 kąt pochylenia kół, 

 kąt zbieżności kół. 

Do bezpośrednich przyczyn poślizgu możemy też zaliczyć pojawienie się na drodze 

śliskiej substancji w torze konkretnych kół. 

Nie ma pojazdów które mogłyby charakteryzować się stałą i niezmienną tendencją do 

konkretnego typu poślizgu, ponieważ dużo czynników ma charakter zmienny: masa 

załadunkowa pojazdu, siła bezwładności czy stan nawierzchni. Manewry obronne 

charakteryzują się często gwałtownością i nieadekwatnością reakcji kierowcy, a to 

dodatkowo może powodować odwrócenie tendencji pojazdu od konkretnego typu 

poślizgu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 17 Tor jazdy przy poślizgu podsterownym i nadsterownym. Źródło: Internet, http://www.subaru.pl/ 

13forester_safety.html 
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Objawem poślizgu podsterownego jest zwiększanie promienia toru jazdy względem toru 

ustalonego przez kierowcę przed poślizgiem. Jeśli kierowca nie zareaguje prawidłowo, 

pojazd w lewym zakręcie wyjedzie na pobocze, a w prawym na przeciwny pas ruchu. 

Objawem poślizgu nadsterownego jest zmniejszanie promienia toru jazdy ze względu na 

uślizgującą się tylną oś. Jeśli kierowca nie zareaguje prawidłowo tylna oś „wyprzedza” 

pojazd i ten w lewym zakręcie wjeżdża na sąsiedni pas ruchu, a w prawym na pobocze. 

Dodatkowym zagrożeniem jest tendencja do obrotu pojazdu wokół własnej osi kończąca 

się brakiem jakiejkolwiek możliwości wpływu na tor jazdy. 

Oba przypadki przy dużych prędkościach jazdy mogą okazać się beznadziejne jednak 

„… z punktu widzenia bezpieczeństwa i wygody jazdy korzystniejszy jest samochód 

podsterowny. Kierowca podczas jazdy po łuku od chwili wprowadzenia samochodu 

w zakręt, aż do chwili wyjścia na prostą utrzymuje stale ten sam kierunek działania siły 

na kole kierownicy17.” 

Od siebie dodałbym, że podsterowność, która dotyczy przedniej osi szczególnie 

w pojazdach przednionapędowych pojawia się na kołach, którymi kierowca ciągle 

przyśpiesza, hamuje, kieruje. Przez „żywy” kontakt z osią powinien wcześnie rozpoznać 

tendencję do poślizgu. W przypadku tylnej osi, zwykle wleczonej w autach z przednim 

napędem, kryzys poślizgu nie daje dużych szans do zażegnania, a próba jego 

opanowania spoczywa znowu na oddziaływaniu na koła przedniej osi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Tamże, str. 135 
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1.3. Technika nie zastąpi myślenia 

Tam, gdzie człowiek nie radzi sobie z adekwatną i szybką reakcją, a na dodatek nie 

zdaje sprawy z praw fizyki, próbuje dopomóc współczesna technika stosowana 

w pojazdach. Nie wszyscy wiemy, że podstawowe urządzenia bezpieczeństwa czynnego 

stosowane w pojazdach wypełniają przestrzeń niedoskonałego działania człowieka. 

Próbują za niego przejąć procesy działania lub śledzą i kontrolują bieżącą trakcję 

pojazdu ingerując w kryzysowych sytuacjach, które być może człowiek rozpozna, ale 

niestety za późno.  

Sztandarowym przykładem rewolucji technicznej na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu 

lat są systemy zapobiegające blokowaniu kół podczas hamowania i stabilizacji toru jazdy. 

To dwa najważniejsze układy stosowane w pojazdach, które zwiększyły możliwości 

panowania nad nimi na granicy przyczepności. Tutaj decydują bowiem ułamki sekund 

nieuchwytne dla człowieka. Czasu reakcji człowieka i analitycznych procesów myślowych 

nie da się porównać do czasu działania urządzeń współczesnej elektroniki i mechaniki 

samochodowej. Trzeba powiedzieć sobie wprost – technika jest tutaj doskonalsza od 

człowieka. Niepokojący jest jednak fakt, że nie wszyscy są skłonni pogodzić się z tym 

i czerpać korzyści z techniki jaką dysponują w swoich pojazdach. Innym problemem jest 

oczywiście brak doświadczenia i wiedzy na temat współczesnych rozwiązań 

technicznych. Jeszcze innym problem pozostaje fakt wykorzystywania systemów 

bezpieczeństwa do podnoszenia progów prędkości jazdy. 

Wiele osób uczestniczących w treningach bezpiecznej jazdy po raz pierwszy ma okazję 

wykorzystać pełne możliwości systemu ABS. W czasach, gdy każdy pojazd opuszczający 

fabrykę wyposażony jest w niego, tak jak w koła. 

Na treningach bezpiecznej jazdy w pojazdach szkoleniowych, a także pojazdach, którymi 

słuchacze realizują zadania służbowe czy też podróżują prywatnie, występuje szereg 

rozwiązań technicznych, których nie sposób omówić w przewodniku. 

Do najbardziej istotnych zagadnień, które są ważne z punktu widzenia prowadzonych 

zajęć i dostępnych rozwiązań, z których korzystają słuchacze należy zaliczyć wybrane 

rozwiązania bezpieczeństwa biernego i czynnego pojazdów. 

Bezpieczeństwo bierne – zapewniają rozwiązania konstrukcyjne i systemy, których 

zadaniem jest ograniczyć skutki kolizji i wypadków drogowych. 

Bezpieczeństwo czynne – zapewniają rozwiązania konstrukcyjne i systemy, których 

zadaniem jest aktywne wspomaganie kierowcy podczas jazdy w celu uniknięcia utraty 

przyczepności i stateczności. 

Bezpieczeństwo bierne zapewniają m. in.: 

a) nadwozie samochodu: 

 odpowiedni kształt chroniący pieszych (brak ostrych krawędzi), 

 strefy kontrolowanego zgniotu, 

 wzmocnienia boczne, 

 sztywność kabiny kierowcy, 

 zbiornik paliwa i akumulator umieszczony poza strefami zgniotu, 

 miękka i pochłaniająca energię okładzina kokpitu, 

 elementy wykonane z materiałów odkształcalnych, niepalnych, 

i nietoksycznych, 

b) pasy bezpieczeństwa: 

 pirotechniczne i mechaniczne układy napinania pasów, 



28 

 

 ograniczniki napięcia pasów. 

 

c) poduszki gazowe: 

 kierowcy i pasażera, 

 chroniące głowę, 

 boczne z przodu i z tyłu, 

 chroniące stopy, kolana, 

 inteligentne i wielostopniowe układy poduszek rozpoznające położenie 

ciała. 

d) regulowane, aktywne zagłówki, 

e) foteliki samochodowe dla dzieci, 

f) zabezpieczenie przed wypływem paliwa.  

Do rozwiązań, układów bezpieczeństwa czynnego zaliczamy m. in.: 

a) układy wewnętrzne: 

 pole widzenia kierowcy, 

 wygodne i odprężające siedzenia, 

 lusterka ograniczające martwe pole widzenia, 

 wielofunkcyjne kierownice, 

 urządzenia głośnomówiące, 

 systemy nawigacji satelitarnej, 

 głosowa komunikacja urządzeń z kierowcą. 

b) układy zewnętrzne: 

 koła i opony 

 układ hamulcowy z ABS, 

 kontrola trakcji, 

 układy stabilizacji toru jazdy, 

 aktywne oświetlenie. 

Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa czynnego jest kierowca, a w szczególności 

jego umiejętności, stan psychiczny i fizyczny. Samochód wraz z wieloma rozwiązaniami 

technicznym stanowi z kierowcą integralną całość. Kierowca czynnie ustala prędkość i tor 

jazdy. Od niego więc zależy najwięcej. 

Objętość przewodnika nie pozwala na zajęcie się wszystkimi aspektami technicznego 

bezpieczeństwa, należy jednak zwrócić uwagę na najważniejsze moim zdaniem 

zagadnienia mające bezpośredni związek z uchwytnymi działaniami kierowcy 

szczególnie w kontekście bezpieczeństwa czynnego. 

Każdy, kto poważnie podchodzi do przygotowania się do jazdy, dba o stan techniczny 

pojazdu i potrafi zająć właściwie pozycję za kierownicą z grubsza nie powinien martwić 

się o poziom bezpieczeństwa biernego.  

Jeśli chodzi o podejście do czynnych aspektów jazdy musimy pamiętać, że nasze 

bezpieczeństwo zaczyna się od kontroli najważniejszych układów pojazdu 

uczestniczących w kontroli toru jazdy: 

 kierowniczego, 

 jezdnego, 

 hamulcowego, 

 oświetlenia. 



29 

 

W praktyce przypominamy sobie o tych układach dopiero gdy odczuwamy ich 

niedomagania. 

Z punktu widzenia układu kierowniczego ważne jest aby pojazd dał prowadzić się 

stabilnie, nie doszło do niekontrolowanej zmiany toru jazdy lub w skrajnym przypadku 

całkowitej utraty kontroli nad torem. Jadąc na wprost nie powinniśmy odczuwać tendencji 

do tzw. znoszenia pojazdu, poprzeczki ramion kierownicy powinny być w poziomie, nie 

powinniśmy tez odczuwać luzów w układzie kierowniczym i dochodzących z jego 

elementów stuków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 18 Elementy układu kierowniczego z przekładnią zębatkową i elektrycznym wspomaganiem. Źródło: 

Internet, http://www.motohobby.net/artykuly/uklad-kierowniczy.php 

 

Zaniedbania w układzie kierowniczym pociągają za sobą niedomagania układu jezdnego, 

do którego zaliczamy zawieszenie pojazdu i koło wraz z ogumieniem. Problemy 

z układem zawieszenia całego pojazdu skutkują pogorszeniem stateczności pojazdu. 

Niepokojące objawy usterek powinny być natychmiast usuwane. Dbajmy o cały pojazd, 

tak aby dał prowadzić się stabilnie podczas jazdy na wprost i  w zakrętach. Przy 

niesprawnościach technicznych układu jezdnego nawet najlepsze umiejętności kierowcy 

mogą okazać niewystarczające, jeśli przy dużej prędkości zabraknie nam miejsca na 

drodze ze względu na niestabilność toru jazdy. 
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Rysunek 19 Zawieszenie przedniego koła – przykładowe rozwiązanie. Źródło: Internet, 

http://fiergloo.blog.pl/files/2013/02/frontsuspension90.jpg 

 

Szczególne znaczenie w układzie jezdnym zajmuje opona jako element bezpośrednio 

uczestniczący w przenoszeniu sił działających na pojazd. To od jej konstrukcji i stanu 

technicznego zależy w głównej mierze przyczepność pojazdu do nawierzchni. 

Nie sposób odnieść się do wszystkich szczegółów składających się na konstrukcję 

opony, ale takie parametry jak: 

 wiek opony,  

 stan bieżnika,  

 stan mechaniczny,  

 zdolność odprowadzania wody,  

 ciśnienie w oponie, 

powinny być objęte troską każdego kierowcy, któremu zależy na bezpieczeństwie. 

Konstrukcja opony to wielki kompromis konstrukcyjny, który musi uwzględniać takie 

czynniki jak: zmienna temperatura eksploatacji, deszcz, śnieg, lód, opory toczenia, 

komfort jazdy, hałas, opory toczenia czy w końcu opłacalność produkcji. 

Eksploatując pojazd powinniśmy oglądać ogumienie pod kątem uszkodzeń 

mechanicznych takich jak pęknięcia powierzchniowe, wybrzuszenia (balony), 

wykruszenia, które są szczególnie niebezpieczne, ponieważ mogą świadczyć 

o nieuchronnym końcu opony. Pęknięcie opony lub szybki ubytek powietrza spowoduje 

nagłą utratę stateczności pojazdu zmuszając kierowcę do niespodziewanych i trudnych 

manewrów utrzymania toru jazdy. 

Stan bieżnika ważny jest głównie ze względu na konieczność odprowadzania wody 

podczas opadów deszczu. Mało kto zdaje sobie sprawę, że rowki bieżnika opony przy 

prędkości 100 km/h i 2 milimetrowej warstwie wody muszą odprowadzić około 7 litrów 

wody w ciągu sekundy. Załóżmy, że nasza opona z nowym bieżnikiem o wysokości 

8 mm jest zdolna wykonać to zadanie w 100%. Co się jednak stanie gdy z czasem 

bieżnik ulegnie zużyciu? Zdolność odprowadzania wody zmniejsza się odpowiednio do: 

 30% z bieżnikiem 3 mm -  (2,1 litra na sekundę), 

 13,8%  z bieżnikiem 1,6 mm - (0,97 litra na sekundę) 
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 7,6 % z bieżnikiem 1 mm - (0,53 litra na sekundę). 

Co dzieje się z wodą, której nie zdołała odprowadzić opona? Wdziera się pomiędzy 

oponę i nawierzchnię zmniejszając pole przylegania, a tym samym przyczepność. 

Zwiększanie prędkości lub grubości warstwy wody doprowadzi do aquaplaningu 

(akwaplanacji), który polega na całkowitym oddzieleniu warstwą wody opony od 

nawierzchni. Przyczepność w tym przypadku porównywalna jest do jazdy po lodzie. 

Opony szersze są bardziej podatne na poślizg na wodzie ze względu na szersze ale 

węższe pole powierzchni styku z nawierzchnią w kierunku jazdy. Klin wody ma krótszą 

drogę do pokonania (rysunek 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 20 Akwaplanacja. Źródło: Internet, http://pl.wikipedia.org/wiki/Akwaplanacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 21 Zmiana kształtu i pola powierzchni styku w zależności od rozmiaru opony. 

 

Prawidłowe ciśnienie ogumienia ważne jest z punku widzenia zużycia opony i jej 

przylegania do nawierzchni (przyczepności). Wystarczy powiedzieć, że powinniśmy 

kontrolować ciśnienie w zależności od zauważonego tempa jego ubytku. Pamiętajmy 

przy tym, że dość szybki i trwały ubytek ciśnienia może być objawem nieszczelności 

opony, zaworu lub uszkodzenia obręczy. 
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Warto stosować prostą zasadę, że przed każą dłuższą jazdą lub przy każdym 

tankowaniu zbiornika do pełna powinniśmy skontrolować ciśnienie w oponach zwłaszcza, 

że na stacjach paliw istnieje taka możliwość. Utrzymujmy ciśnienie na poziomie 

zalecanym przez producenta i nie pozwalajmy na jazdę z ciśnieniem znacznie niższym i 

 wyższym od zalecanego. Poniżej prezentuję wyniki akcji prowadzonej przez firmę 

Michelin „Ciśnienie pod kontrolą”, z której jednoznacznie wynika, że prawie 70% 

kierowców porusza się z nieprawidłowym ciśnieniem w oponach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 22 Wyniki akcji firmy Michelin „Ciśnienie pod kontrolą” Źródło: Internet, 

http://www.oponeo.pl/artykul/cisnienie-w-oponach-infografiki 

Jak widać na rysunku w prawie 30% badanych pojazdów, mamy do czynienia ze zbyt 

niskim ciśnieniem od 0,5 do 0,9 bar. Skutkiem jazdy z zaniżonym ciśnieniem jest ich 

mniejsze pole przylegania, nadmierne grzanie się, przyspieszone zużycie o około 45% 

i większe zużycie paliwa.  

Co raz częściej słyszy się o wprowadzeniu jako obowiązkowego wyposażenia pojazdów, 

układów monitorujących ciśnienie w oponach. Kto wie, może niebawem i ten ważny 

parametr nadzorowany będzie automatycznie, skoro kierowcy brakuje wytrwałości. 

Starzenie się opon spowodowane jest zmianami fizyko-chemicznymi pod wpływem 

czasu, działania temperatury, ścierania się. Zbyt niskie ciśnienie, przyspiesza starzenie 

się opon, ponieważ zwiększa ich temperaturę pracy. Dla porównania 1 tydzień jazdy z 

zaniżonym ciśnieniem odpowiada 3 tygodniom eksploatacji opony z normalnym 

ciśnieniem lub rocznemu magazynowaniu.  

Opony magazynowane w miejscach gdzie nie dociera światło (promieniowanie UV) 

zużywają się wolniej. Dla bezpieczeństwa przyjmuje się, że opony należy wymienić na 
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nowe po upływie 10 lat od daty produkcji, jeśli wcześniej nie uległy dyskwalifikacji ze 

względu na: 

 wytarcie rzeźby bieżnika poniżej wymaganego przepisami 1,6 mm wysokości (w 

praktyce już poniżej 3 mm opona znacznie traci na właściwościach  

odprowadzania wody), 

 uszkodzenia mechaniczne wewnętrzne i zewnętrzne, 

 nierównomierne zużycie bieżnika (hamowanie awaryjne, niesprawny układ 

kierowniczy, zawieszenie), 

 przebicia dyskwalifikującego naprawę, 

 trudności w wyważeniu pomimo braku widocznych uszkodzeń. 

Chcąc ustalić datę produkcji musimy odczytać ją na boku opony. Umieszczana jest w 

postaci kodu tygodnia i roku produkcji w owalnej ramce. Przed rokiem 2000 producenci 

oznaczali je kodem trzycyfrowym. W roku 2014 żadna z opon o oznaczeniu składającym 

się z 3 cyfr nie nadaje się już do użytku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rysunek 23 Kod 3 cyfrowy opon wyprodukowanych przed rokiem 2000 Źródło: Internet, 

http://www.oponeo.pl/gfx/Articles/dot-3-cyfrowy_AQJ-0.jpg  

 

Opony wyprodukowane po roku 2000 znakuje się kodem czterocyfrowym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 24 Kod czterocyfrowy opon wyprodukowanych po roku 2000, Źródło: Internet,  

http://www.oponeo.pl/gfx/Articles/dot-4-cyfrowy_MTQ-0.jpg 
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Pierwsze dwie cyfry oznaczają tydzień produkcji, a kolejne dwie rok produkcji. 

Na rysunku 23 mamy zatem 13 tydzień 1989 roku, a na rysunku 24 widnieje oznaczenie 

23 tygodnia 2010 roku. 

Opona dla samochodu znaczy tyle ile but dla człowieka. Na każda okazję zakładamy 

inne. Pamiętajmy też, by doceniać opony sezonowe. W naszych warunkach 

klimatycznych charakteryzujących się póki co sezonowością lata i zimy, powinniśmy dla 

bezpieczeństwa stosować specjalizowane ogumienie. Letnie czy wielosezonowe opony 

w niskich temperaturach sztywnieją i gorzej przylegają do nawierzchni. W oponach 

zimowych specjalna struktura mieszanki gumowej czyni je elastycznymi i przylegającymi 

do nawierzchni pomimo spadku temperatury. Dodatkowo ponacinany „lamelkami” bieżnik 

lepiej wgryza się w zimowe nawierzchnie. Każdy kto wymienił opony na zimowe przy 

spadku temperatur odczuł na pewno różnicę. Pierwsza to taka, że znika hałas i większe 

drgania od zesztywniałych opon letnich. Doświadczony kierowca na zaśnieżonych 

drogach powinien poczuć różnicę podczas przyspieszania i hamowania. Opona zimowa 

może skrócić drogę hamowania nawet o 30%.  

Pamiętajmy jednak, że w miarę przyzwyczajenia się do jazdy na oponach zimowych 

tracimy poczucie korzyści, ponieważ zaczynamy jeździć szybciej i tracimy margines 

bezpieczeństwa jaki czuliśmy na początku. 

Dla bezpieczeństwa kierowcy oprócz możliwości rozpędzania się i zmiany toru jazdy 

niezmiernie ważne jest hamowanie. Układy hamulcowe współczesnych pojazdów 

osobowych bazują wciąż na systemach uruchamianych hydraulicznie, a elementami 

ciernymi są wydajne klocki i tarcze hamulcowe. Aby zatem wywołać siłę hamującą na 

kołach kierowca musi sprężyć płyn hamulcowy do takiego ciśnienia, aby starczyło go do 

ściśnięcia klocków na tarczy hamulcowej i wywołania siły potrzebnej do zmniejszenia 

prędkości. Wielkość siły hamującej jest podobna do wartości siły napędowej jakiej 

używamy do rozpędzania pojazdu. 

W kontekście konstrukcyjnym układ hamulcowy nie jest przecież niczym nowym. Tutaj 

jak wszędzie obowiązuje zasada – sprawny układ hamulcowy, bezpieczny układ 

hamulcowy.  

W obliczu zagrożenia hamowanie jest pierwszą reakcją kierowcy. Jeśli kierowca oceni 

zagrożenie jako duże to zazwyczaj silnie hamuje. W skrajnych przypadkach reakcja 

kierowcy jest tak silna, że wciska pedał gwałtownie i z siłą znacznie przekraczającą siłę 

przyczepności (reakcji nawierzchni). Skutkiem takiego działania jest niestety poślizg, 

utrata kierowalności, zarzucenie samochodu – kolizja, wypadek. Scenariusz ten w całości 

dotyczy konwencjonalnego układu hamulcowego. Wyposażenie układów hamulcowych 

w układy wspomagania siły hamowania przyspieszyło efekt blokowania kół na śliskiej 

nawierzchni. Doświadczeni kierowcy radzą sobie próbując przerywać hamowanie 

i odzyskiwać na chwilę sterowność po czym znowu hamować. Działanie to znamy jako 

hamowanie pulsacyjne. Opanowanie poślizgu z jednoczesnym hamowaniem 

pulsacyjnym nie jest jednak łatwe w obliczu zmiennego stanu nawierzchni, zmieniającego 

się transferu masy i złożoności sytuacji w jakiej znalazł się kierowca. 

Takie problemy stały się początkiem dla rozwoju konstrukcji systemu ABS (Anti-lock 

Brake System, Anti Blocking System). Z dróg znikają już powoli pojazdy z układami 

hamulcowymi nie wyposażonymi w system ABS, który przyszedł z pomocą kierowcom 

samochodów osobowych po raz pierwszy w 1954 roku. Firma Bosch wprowadziła system 

ABS do seryjnej produkcji W 1978 roku, a od 1 maja 2004 roku stał się obowiązkowym 

wyposażeniem aut na obszarze Unii Europejskiej.  
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Główne zadanie – uniemożliwić blokadę koła w trakcie hamowania, realizowane jest 

poprzez poszczególne elementy systemu: 

A. Czujnik prędkości kątowej koła 

B. Elektroniczna jednostka sterująca 

C. Hydrauliczny modulator ciśnienia (pompa, silnik, zawory elektromagnetyczne) 

D. Obwód hydrauliczny koła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 25 Elementy systemu ABS, Źródło: Internet,  http://www.drivingfast.net/technology/abs.htm 

 

Informacje z czujnika prędkości kątowej koła przekazywane są do elektronicznej 

jednostki sterującej i tam analizowane. Jeżeli prędkość kątowa wyniesie zero 

(zablokowanie koła) jednostka sterująca wysyła sygnał do zaworu sterującego ciśnieniem 

hydraulicznym w obwodzie koła uruchamiającym hamulce. Wówczas następuje 

zmniejszenie ciśnienia, zwolnienie docisku okładzin ciernych do tarczy. Znika siła 

hamowania i koło zaczyna obracać się. Nowoczesne układy ABS rozpoczynają działanie 

przy częściowym poślizgu koła, a zwiększanie i zmniejszanie ciśnienia odbywa się 

kilkanaście razy na sekundę. Sterowanie dotyczy każdego koła oddzielnie. 

Żaden kierowca nie jest w stanie dokonać tego co system. W konsekwencji działania na 

nawierzchniach mokrych, śliskich system podczas gwałtownego hamowania: 

 zapobiega blokowaniu kół, zwiększa stabilność ruchu pojazdu, 

 ułatwia omijanie nagle pojawiającej się przeszkody, 

 zwiększa bezpieczeństwo hamowania awaryjnego na łuku (poprawia 

kierowalność), 

 optymalizuje drogę hamowania poprzez dobieranie odpowiedniej siły hamującej, 

 zmniejsza zużywanie się opon podczas hamowania, 

 pozwala kierowcy w sytuacji niebezpiecznej koncentrować się na obserwacji 

drogi, a nie wyborze siły nacisku na pedał. 
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Problemy związane z hamowaniem awaryjnym rozwiązał system ABS, natomiast uniknąć 

poślizgu podsterownego lub nadsterownego pomaga kierowcy system ESP (Electronic 

Stability Program). Jest to układ podobny do ABS ale umożliwia stabilizację toru jazdy 

w kierunku poprzecznym. ESP zwany jest też przez innych producentów: PSM - Porsche 

(Porsche Stability Management) czy DSC - BMW  (Dynamic Stability Control). 

System ESP realizuje dodatkowo funkcje wielu układów znanych jako niezależne: 

 zapobieganie blokowaniu kół (ABS), 

 przeciwdziałanie poślizgowi kół podczas ruszania i przyspieszania (ASR, TCS), 

 ograniczenie siły hamowania stosownie do nacisku na oś (EBD), 

 kontrola prędkości kątowej silnika przy włączonym sprzęgle podczas działania 

ABS-u (EDC), 

 spowolnienie kół wykazujących znaczną różnicę prędkości obrotowej poprzez 

elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego (EDS), 

 zwiększanie siły hamowania w przypadku gwałtownego hamowania (EBV AFU). 

Główne zadanie - stabilizować tor jazdy w zakręcie i regulować poślizg realizowane jest 

poprzez elementy systemu opisane na rysunku 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 26 Elementy systemu ESP, Źródło: Internet,  http://www.bezpieczenstwo.strefa.pl/maps/esp4.jpg 

 

Najbardziej zaawansowanym elementem systemu jest czujnik momentu żyroskopowego 

mierzący prędkość kątową wokół osi pionowej, w którym zastosowano technologię 

stosowaną w przemyśle kosmicznym. 

Komputer sterujący układu ESP posiada dwa procesory, które zbierając informacje 

z czujników porównują stan ruchu pojazdu z zamiarami kierowcy. Wykrycie niezgodności 

zachowania się pojazdu z nastawami wprowadzonymi przez kierowcę powoduje 



37 

 

zadziałanie systemu wg ustalonych wcześniej algorytmów pwodując wyhamowywanie 

wybranych kół czy zmiany w pracy silnika.  

Czas reakcji ESP wynosi ok. 0,02 s. Nawet najbardziej wprawny kierowca nie 

zareagowałby szybciej. W początkowych fazach produkcji systemu borykano się głównie 

z problemem mocy obliczeniowej dostępnych w latach 80-tych układów 

mikroprocesorowych. Oprogramowanie komputera sterującego uwzględnia ok. 70 

zmiennych, które mają wpływ na zadziałanie układu. Należą do nich np.: 

 prędkość kątowa każdego koła, 

 przechył auta, 

 prędkość i przyspieszenia auta w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, 

 położenie koła kierownicy i odchylenia od zadanego toru jazdy, 

 pomiar stabilizacji toru jazdy, 

 ciężar właściwy pojazdu, 

 ciśnienie w ogumieniu, 

 różnice w wysokości i rzeźbie bieżnika opon, 

 ciśnienie płynu w przewodach hamulcowych, 

 prędkość kątowa wokół osi pionowej, 

 prędkość jazdy, 

 moment obrotowy przekazywany na oś napędzana, 

 aktualne przełożenie automatycznej skrzyni biegów, 

 i inne. 

Zalety systemu najbardziej odczuwa się podczas wystąpienia podsterowności 

i nadsterowności. W przypadku podsterowności (przednia oś traci przyczepność), a więc 

znoszeniu pojazdu do zewnętrznej krawędzi pasa ruchu, system zadziała na 

wewnętrzne koło tylnej osi, która ma w danej chwili większą przyczepność (jak na 

rysunku 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rysunek 27 Działanie ESP - podsterowność, Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Internet 

 

Podsterowność, lewy zakręt 
Wyhamowanie tylnego 
wewnętrznego koła i powrót 
na tor jazdy 
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W przypadku nadsterowności (tylna oś traci przyczepność), przy wynoszeniu z zakrętu 

tylnej osi i wjeżdżaniu pojazdu do wnętrza pasa ruchu, system zadziała na zewnętrzne 

koło przedniej osi, która ma w danej chwili większą przyczepność (jak na rysunku 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 28 Działanie ESP - nadsterowność, Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Internet 

 

Istotą ingerencji systemu jest zadziałanie na krótko przed pierwszymi objawami poślizgu, 

który kierowca odczułby dopiero po jego powstaniu. Szybkość systemu jest na tyle duża, 

że kierowca może odczuć jego działanie poprzez zadziałanie hamulców bez jego 

ingerencji, zmniejszenie mocy silnika, zadziałanie lampki kontrolnej. 

Do zalet systemu należy zaliczyć: 

 szybkość reakcji na objawy utraty przyczepności, 

 zwiększenie marginesu prędkości, przy których pojazd zachowuje sterowność, 

 brak konieczności korygowania toru jazdy kierownicą w czasie poślizgu, 

 zwiększenie stateczności samochodu, 

 poprawa skuteczności hamowania (ESP zawiera w sobie ABS i wszelkie zalety 

systemu), 

 poprawa bezpieczeństwa czynnego. 

Pamiętajmy jednak, że każdy z wymienionych wyżej systemów do swojego zadziałania 

potrzebuje przyczepności o takiej wartości, z której będzie mógł korzystać. Jeśli 

wjedziemy w zakręt o wiele za szybko i do tego wykonamy gwałtowny ruch kierownicą 

może okazać się, że na żadnym kole nie ma przyczepności, a wtedy rozwój sytuacji 

zależy wyłącznie od sił nadprzyrodzonych i niezdefiniowanych - np. szczęścia. 

 

Nadsterowność, lewy zakręt 
Wyhamowanie przedniego 
zewnętrznego koła i powrót na 
tor jazdy 
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ROZDZIAŁ 2 

Trening kierowcy 

W tym rozdziale przedstawionych zostanie kilka prostych wskazówek, których konsekwentne 

stosowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dzięki takim czynnikom jak skrócenie czasu 

reakcji, poprawa widoczności, zwiększenie koncentracji na drodze, prawidłowe działanie tzw. 

„sensora siedzenia”, uświadomienie sobie konieczności kontrolowania automatyzmów 

i przezwyciężania odruchów. 

2.1 Pozycja za kierownicą 

„Jak siedzisz, tak jedziesz18” – przekonuje Tomasz Talarczyk w swoim podręczniku 

tytułowo zbieżnym z tytułem kursu realizowanego w COSSG „Trening bezpiecznej jazdy”. 

W środowisku instruktorów panuje tutaj zgoda. Prawidłowa pozycja za kierownicą to 

zintegrowanie ciała kierowcy z samochodem po to aby posługiwać się optymalnie 

urządzeniami sterowania – kierownicą, pedałami hamulca, sprzęgła i gazu, a także 

lewarkiem zmiany biegów. Prawidłowa pozycja jest podstawowym czynnikiem 

prowadzącym  do sterowania pojazdem przy możliwie krótkich czasach reakcji, które są 

bardzo istotne w trudnych warunkach jazdy. Nie można też zapominać, że współczesne 

pojazdy oferują rozwiązania bezpieczeństwa biernego, których skuteczność zależy od 

zajmowanej pozycji za kierownicą. Łatwo wyobrazić sobie kierowcę siedzącego „na 

kierownicy”, w którego uderza detonująca poduszka powietrzna. Zamiast chronić go 

powoduje obrażenia prowadzące do śmierci. 

Bardzo wielu kierowców traktując samochód jako źródło przyjemności i frajdy z jazdy, 

siada w nim tak jak w wygodnej kanapie przed programem rozrywkowym w telewizji. 

Duża grupa osób pytana bezpośrednio na treningach, czym kieruje się podczas 

zajmowania pozycji w fotelu kierowcy, odpowiada - „wygodą”.  Niestety bardzo często są 

to szczere odpowiedzi, ponieważ oprócz wygody inne parametry siedzenia w fotelu nie 

gwarantują obsługi urządzeń sterowania pojazdem w pełnym zakresie wynikającym 

z rozmaitych sytuacji drogowych. Większość z nas siedzi w fotelu kierowcy tak, jakby 

w ogóle nie liczyła się z koniecznością reagowania inaczej niż w normalnych warunkach 

jazdy, kiedy to wszyscy przestrzegamy przepisów prawa drogowego i zasad techniki 

jazdy.  

Chcąc lepiej radzić sobie z zapobieganiem i neutralizowaniem zagrożeń drogowych 

powinniśmy pamiętać, że jako kierowcy w równym stopniu odpowiadamy za prędkość 

z jaką porusza się nasz samochód, tor jazdy i zdolność do zatrzymania. Najłatwiej 

radzimy sobie z przyspieszaniem i wciskaniem sprzęgła, ponieważ regulacja odbywa się 

przez naciskanie na pedał, który nie stwarza problemów manualnych. Pracuje lekko 

i miękko – wystarczy do niego dosięgnąć.  

Zupełnie inaczej rzecz się ma z hamulcem i kierownicą. Hamulec wymaga od nas użycia 

odpowiedniej siły w zależności od rodzaju hamowania. Kierownica wymaga użycia 

różnego kąta obrotu, szybkości obrotu w zależności od prędkości pojazdu i toru jazdy. Te 

dwa regulatory często traktowane są zbyt mało poważnie. Hamulec jakoś wciskamy, 

kierownicą jakoś obracamy. W takim traktowaniu kierownicy i hamulca „przeszkadzają” 

niewątpliwie automatyzmy, o których wspominałem wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że 

powtarzające się ruchy na kierownicy i wykorzystywanie hamowania planowanego lub 

będącego reakcją na hamowanie innego pojazdu (jedziemy za blisko poprzedzającego 

                                                           
18

 Talarczyk T., Bez ryzyka. Trening bezpiecznej jazdy, Wydawnictwo Replika, Poznań 2003, str. 18 
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pojazdu) powoduje zautomatyzowanie tylko niewielkiego zakresu regulacji. Pozostaje 

nam jeszcze ten niewyuczony, rzadko stosowany, a związany z sytuacjami trudnymi. 

Nieprawidłowa pozycja za kierownicą ograniczy nam pełen zakres regulowania obrotu 

kierownicą i wyciskania pedałów, a zwłaszcza tego siłowego jakim jest hamulec. Ponadto 

wydłuży czas reakcji na tych regulatorach, co dodatkowo zwiększy ryzyko niepowodzenia 

w trudnej sytuacji. Jak zatem powinniśmy siadać w samochodzie i na co zwrócić 

szczególna uwagę? 

Po pierwsze należy zapoznać się z możliwościami regulacji fotela kierowcy i kolumny 

kierownicy. Z biegiem lat otrzymujemy od producentów co raz więcej w standardzie. 

W tym miejscu celowo pominę szczegółowy opis rozwiązań, ponieważ najważniejszy jest 

efekt jaki mamy uzyskać wykorzystując regulację pozycji za kierownicą dostępną 

w konkretnym modelu pojazdu. 

Do najważniejszych parametrów pozycji za kierownicą należą: 

 odległość głowy od podsufitki, 

 możliwość wyciśnięcia hamulca z maksymalną siłą, 

 obracanie kołem kierownicy w pełnym zakresie bez odrywania pleców od oparcia 

fotela, 

 odlegolość klatki piersiowej od pokrywy poduszki powietrznej, 

 kąt ustawienia oparcia fotela, 

 położenie zagłówka, 

 regulacja pasów bezpieczeństwa, 

 uruchomienie tzw. „sensora siedzenia”. 

Po wejściu do pojazdu powinniśmy sprawdzić jaką możemy zająć maksymalną wysokość 

siedzenia, po to aby zwiększyć widoczność. Im wyżej siedzimy, tym lepiej i więcej 

widzimy przed pojazdem. Przy regulacji wysokości siedziska powinniśmy pamiętać aby 

pozostawić ok. 7 - 10 cm przestrzeni pomiędzy dachem, a głową na wypadek 

dachowania, przy którym mogłyby wystąpić dodatkowe obrażenia po obniżeniu się ciała 

na skutek siły ciężkości i luzów w opasaniu pasami bezpieczeństwa. 

Kolejną czynnością jest sprawdzenie ustawienia siedziska. Najpierw przesuwamy biodra 

maksymalnie do tyłu, aż poczujemy opór dolnej części oparcia. Tworzymy sobie w ten 

sposób dolny punkt podparcia. Następnie wciskamy pedał sprzęgła do oporu 

i sprawdzamy czy noga pozostaje jeszcze lekko ugięta w stawie kolanowym. Dodatkowo 

zaleca się uruchomić silnik i na postoju zasymulować energiczne wciśnięcie hamulca 

i pchanie go z maksymalna siłą. Podczas tej czynności powinniśmy czuć wyraźny opór 

oparcia w biodrach, posiadać niewielki zapas w nodze na wyciskanie z jeszcze większą 

siłą (lekkie ugięcie nogi w stawie kolanowym). Podczas wyciskania hamulca ciało nie 

może wysuwać się z fotela ku górze, a punktem podparcia nie mogą być barki i górna 

część oparcia. Możemy w skrajnym przypadku doprowadzić do złamania fotela i 

stwarzać tylko pozory działania z dużą siłą. 

Bardzo ciekawym rozwiązaniem stosowanym w samochodach Kia Ceed znajdujących się 

na wyposażeniu SG jest system aktywnego zagłówka (uruchamianego mechanicznie). 

Wciśnięcie ciała kierowcy w dolną lędźwiową część oparcia powoduje automatyczne 

odchylenie się zagłówka do głowy. Tak więc jeśli ustawimy nieprawidłowo fotel 

i wyciskamy hamulec wysuwając ciało do góry, mechanizm zagłówka nie zadziała 

prawidłowo. Na przykładzie tego rozwiązania można odczuć zalety i konstrukcyjne 

powiązania prawidłowo ustawionego fotela.  
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Po ustawieniu siedziska kolej na oparcie. Powinno być tak wyregulowane aby odchylenie 

od pionu tworzyło kąt około 3-5  i opierające się na nim plecy (przylegające barki) 

umożliwiały jednocześnie położenie rąk na szczycie kierownicy w sposób pokazany jak 

na zdjęciu 1. Obie ręce położone są stawem nadgarstkowym na „godz. 12” kierownicy 

przy dłoniach uniesionych do góry. Wyciągnięte ręce powinny być lekko ugięte w stawie 

łokciowym. Drugi sposób ułożenia rąk podczas sprawdzianu na kierownicy to 

„przewinięcie” dłoni przez kierownicę (zdjęcie poniżej). Ułożone w ten sposób ręce 

powinny być całkowicie wyprostowane bez luzu w stawie łokciowym. Ważne przy tym jest 

aby przy obu sposobach układania dłoni cały czas plecy przylegały do oparcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 1 Sprawdzian ustawienia oparcia 

Czerwonymi punktami zaznaczono na zdjęciu punkty kontrolne, które zawsze muszą 

zostać uwzględnione przy ustalaniu pozycji za kierownicą: 

1) punkt podparcia bioder (łączenie siedziska z oparciem), 

2) odległość głowy od dachu, 

3) maksymalne wciśnięcie hamulca (noga lekko ugięta), 

4) łopatki (plecy) przylegające do oparcia, 

5) punkt kontrolny odległości od kierownicy, 

6) kontrola biodrowego odcinka taśmy pasów bezpieczeństwa, 
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7) kontrola piersiowego odcinka taśmy pasów bezpieczeństwa, 

8) kontrola górnego punktu mocowania pasów bezpieczeństwa, 

9) wysokość zagłówka i odległość od głowy, 

10) regulacja kolumny kierownicy.   

Po prawidłowym ustawieniu fotela należy wyregulować zagłówek tak, aby jego środkowa 

część znajdowała się na wysokości tylnej środkowej części głowy (potylicy) oraz zapiąć 

prawidłowo pas bezpieczeństwa. Pas powinny przylegać płasko do ciała jak najbliżej 

układu kostnego, nie może być poskręcany, górny punkt mocowania powinien być tak 

wyregulowany aby taśma nie dotykała szyi i nie była ciągnięta poniżej barku. 

Kontrola podstawowych ustawień fotela zaprezentowana jest w materiale pomocniczym 

do przewodnika jako film nr 1. 

Oprócz prawidłowego ustawienia fotela nie zapomnijmy o: 

 usunięciu luźnych przedmiotów z podłogi lub półek, 

 wyregulowaniu lusterek, 

 wyczyszczeniu szyb i świateł, 

 prawidłowym rozmieszczeniu bagażu.  

Dobrze wyregulowany fotel kierowcy ma zagwarantować działanie tzw. „sensora 

siedzenia”. Kierowca powinien być zintegrowany z fotelem i stanowić z nim całość. 

To z kolei wzmocni odbiór bodźców pochodzących z nadwozia pojazdu, przyspieszając 

reakcje kierowcy i poprawiając ich właściwy dobór do fizycznej sytuacji w jakiej znajduje 

się pojazd. Dla przykładu przechył nadwozia w wyniku działania siły odśrodkowej 

powinien powodować jednoczesne przechylanie się kierowcy o dokładnie taki kąt jaki 

przechyla się fotel, to z kolei powinno wywołać reakcję kierowcy zmniejszającą siłę 

odśrodkową, tak aby pojazd odwracał tendencję do przechylania się. Nieprawidłowa 

pozycja w fotelu najczęściej powoduje oderwanie pleców od oparcia i pionizację samego 

tułowia bez radykalnej zmiany prędkości czy toru jazdy. Kierowca pionizujący się 

i oderwany od fotela wysyła mózgowi sygnał, że problem został rozwiązany, można 

podnieść prędkość! Zupełnie odwrotnie, niż wymaga tego sytuacja. 

Jednym z niewielu przykładów gdzie można w kontekście bezpieczeństwa czerpać ze 

sportu motorowego jest właśnie pozycja w fotelu kierowcy rajdowego. Całkowita 

integracja z fotelem jest konieczna ze względu na obsługę mechanizmów sterowania, 

patrzenia w pozycji pionowej, odbierania reakcji nadwozia, umocowania ciała poddanego 

dużym siłom bocznym. Bez sztywnego umocowania w fotelu żaden kierowca rajdowy nie 

byłby w stanie osiągać dobrych wyników. I tutaj aż prosi się o analogię wyników 

sportowca do wyników przeciętnego kierowcy w walce z zagrożeniem na drodze.  

Podczas treningu bezpiecznej jazdy i nauki zajmowania właściwej pozycji za kierownicą, 

i każdorazowym wejściu do pojazdu, największą uwagę słuchaczy koncentruje się wokół 

takich czynności jak: 

 regulacja wysokości siedziska (sprawdzian zaciśniętej pięści), 

 regulacja wzdłużna siedziska (sprawdzian nóg i bioder), 

 regulacja oparcia i odległości rąk do kierownicy (sprawdzian barków i dłoni), 

 regulacja kolumny kierownicy (kierowca wysoki, niski), 

 regulacja zagłówka, 

 zapięcie i sprawdzenie ułożenia pasów bezpieczeństwa, 

 układ rąk na kierownicy (chwyt zasadniczy). 



43 

 

2.2 Posługiwanie się kołem kierownicy - skręt szosowy 

Sposób trzymania kierownicy i gotowość do obrotu w każdej chwili i w każdą stronę może 

przesądzać o tym czy zdążymy zareagować w przypadku zagrożenia na drodze. 

Podczas codziennej spokojnej jazdy, kiedy jesteśmy w stanie zaplanować każdy 

manewr, możemy nie przywiązywać większej wagi do tego jak pracują ręce na 

kierownicy. Czy zastanawiamy się jak trzymamy ręce w gotowości do skrętu? Czy 

myślimy o tym jak obracamy kierownicą w lewo i jak w prawo? Czy ruchy na kierownicy 

są symetryczne, tzn. czy w lewo i prawo obrót jest wzajemnym lustrzanym odbiciem tych 

samych czynności? 

Większość z nas nie myśli o tym, po prostu skutecznie kręci kierownicą. Kiedy na kursie 

bezpiecznej jazdy słuchacz poddawany jest testowi umiejętności i zmuszany do szybkich 

reakcji oraz ustalania toru jazdy w przeszkodach okazuje się, że posługiwanie się kołem 

kierownicy nie wychodzi tak łatwo. Wyobraźmy sobie, że jedziemy drogą i trzymamy ręce 

na kierownicy jak na zdjęciu 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 2 Nieprawidłowy układ rąk na kierownicy – przykłady 

 

W przypadku nagłej reakcji skręt kierownicą może być: 

 opóźniony, 

 krótki, 

 niewystarczająco głęboki. 
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Największą wadą jest oczywiście zwłoka w reakcji i niewystarczający kąt obrotu kołem. 

To może z kolei przesądzić o niepowodzeniu przy próbie zmiany toru jazdy w przypadku 

pojawienia się nagłego zagrożenia. 

Chcąc być gotowym na skręt w każdą stronę o taki sam kąt powinniśmy trzymać 

kierownicę oburącz „za piętnaście trzecia”. Chwyt ten przedstawiony jest na zdjęciu 3 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 3 Układ rąk na kierownicy „za piętnaście trzecia” 

 

Koła kierownicy we współczesnych pojazdach są tak wyprofilowane aby położenie rąk 

„za piętnaście trzecia” było naturalne. Przyciski sterowania na kierownicy są położone 

w miejscu, w którym kciukiem obsługuje się wszystkie funkcje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 29 Kierownice różnych marek pojazdów – przykłady. Źródło: Internet 
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Chwyt oburącz „za piętnaście trzecia” jest jedynym chwytem umożliwiającym szybkie 

przekręcenie kierownicy bez odrywania rąk w każdą stronę o około 90 do 120 stopni 

w zależności od techniki skrętu.  

Skrętem szosowym będziemy zatem nazywali skręt wykonany oburącz w zakresie 

umożliwiającym: 

 pokonanie niewielkich łuków,  

 korygowanie toru jazdy,  

 szybką lecz nie agresywną reakcję na śliskiej nawierzchni. 

Skręt szosowy przedstawiony jest w materiałach pomocniczych do przewodnika jako 

film 2. Metoda ta stosowana jest na zajęciach prowadzonych w Ośrodku. Po obejrzeniu 

filmu warto dodać, że skręt ten w pełnym zakresie umożliwia obrót kierownicą w lewo 

i prawo o około 220 stopni.  

Do zalet tej metody należy zaliczyć: 

 duży kąt obrotu bez odrywania rąk (nie licząc przepuszczania kierownicy przez 

rękę pozostającą „na godzinie 18”, 

 szybkość reakcji – od razu przystępujemy do skrętu 

 stabilna postawa za kierownicą (po zastosowaniu odpowiedniej pozycji), 

 koniec pracy dolnej ręki „na godzinie 18” (nie przeciąganie ręką tułowia), 

 pamięć położenia wyprostowanych kół, 

 krótki czas opanowania techniki. 

Do jedynej wady możemy zaliczyć: 

 obecność ręki dominującej w świetle poduszki powietrznej. 

Wada ta może dać o sobie znać w przypadku zderzenia czołowego i detonacji poduszki 

powietrznej. Można wyobrazić sobie, że cokolwiek znalazłoby się w świetle kierownicy 

zwiększy obrażenia ciała. Stosunkowo dużo zalet tej metody skrętu szosowego 

przysłania tę jedyną wadę, zważywszy na fakt, że wszelka poprawa skuteczności 

kierowania pojazdem służy przede wszystkim bezpieczeństwu czynnemu. Ono zaś 

odpowiada za wszystko co dzieje się z pojazdem podczas ruchu, a nie w momencie 

kolizji czy wypadku. 

Jeśli te argumenty nie są w stanie przekonać czytelnika, należy wówczas poszukać innej 

metody skrętu szosowego. Każda szkoła techniki jazdy prezentuje wybraną przez siebie 

metodę. Wybór należy do kierowcy.  

Zdobywając doświadczenie instruktorskie miałem okazję być uczony kilku metod obrotu 

kołem kierownicy. Wszystkie są skuteczne o ile zdołamy je opanować i będziemy 

stosować w praktyce. 
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2.3 Posługiwanie się kołem kierownicy - skręt manewrowy 

Skręt szosowy wykorzystuje się w niewielkim zakresie obrotu kołem kierownicy. 

Wystarcza do pokonania większości łuków podczas jazdy w obszarze zabudowanym 

i poza nim. Kierowca musi jednak być gotowy do skrętu w pełnym zakresie obrotu 

kierownicą podczas jazdy w zakrętach o małym promieniu, manewrowania w ciasnych 

przestrzeniach. 

W tym celu wykorzystujemy skręt manewrowy, który polega na szybkim obrocie 

kierownicą na przemian lewą i prawą ręką. Każda ręka zaczyna obrót od chwytu na 

„godzinie 12” i ciągnie kierownicę do „godziny 18”. W trakcie ciągnięcia ręka, która 

skończyła wcześniej swój ruch wraca płynnie na „godzinę 12” aby kontynuować obrót 

jako następna. Sposób obrotu manewrowego pokazuje film 3. 

Oglądając materiał filmowy warto zwrócić uwagę, że skręt manewrowy poprzedzony jest 

szosowym ruchem kierownicy. Obie techniki należy ze sobą łączyć. Praca rąk 

z wykorzystaniem obu technik zaprezentowana jest w filmie 4. 

Po nabraniu wprawy możemy nauczyć się obsługiwać kierownicę chwytając ją wyłącznie 

w punktach gdzie ramiona kierownicy łączą się z kołem kierownicy. Wymaga to 

oczywiście cierpliwego treningu. Chwytając kierownicę „w ramionach”, a więc 

w miejscach zarezerwowanych do chwytu zasadniczego „za piętnaście trzecia”, łatwiej 

powrócimy do położenia kierownicy odpowiadającego wyprostowaniu kół, co może mieć 

znaczenie przy próbie stabilizowania pojazdu. 

Materiał zawarty w filmie 5 prezentuje różnicę pomiędzy operowaniem kołem kierownicy 

przy prawidłowej i nieprawidłowej pozycji za kierownicą. Proszę zwrócić uwagę jak 

niestabilnie jest ciało kierowcy. Odrywanie pleców od oparcia powoduje, że oprócz 

kierowania konieczne jest mięśniowe zaangażowanie organizmu w  stabilizację tułowia. 

Angażujemy organizm w wykonywanie dodatkowej czynności, która zmniejsza uwagę 

kierowcy i koncentrację na drodze. Warto przy tym zauważyć, że oczy przy niestabilnym 

tułowiu odbierają zachwiany obraz drogi. Wszystko to może spowodować, że nasza 

reakcja w trudnej sytuacji drogowej będzie opóźniona. 
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2.4 Stabilizacja pojazdu 

Prawidłowe siedzenie w pojeździe w połączeniu z efektywną i symetryczną techniką 

obrotu kołem kierownicy wraz z ciągłym prowadzeniem wzroku, o którym była mowa 

w rozdziale 1 jest warunkiem koniecznym do technicznego panowania nad pojazdem.  

Jedna z sytuacji, jaka może nam się przydarzyć to pokonanie nie jednej przeszkody na 

drodze, a kilku. Charakterystyczne dla tej sytuacji jest to, że kierowca może potrzebować 

zmienić tor jazdy więcej niż raz. Co wtedy? Trudno udzielać wskazówek dla 

niepowtarzalnych przecież sytuacji drogowych. W ślad za zestawami ćwiczeń 

oferowanymi w ramach programu kursu bezpiecznej jazdy chciałbym zwrócić uwagę na 

fizyczne aspekty takiej sytuacji. Otóż pojazd jadący na wprost posiada największą 

stateczność (nie działają na niego siły boczne).  

Każda zmiana toru jazdy rozpoczynająca się od wyprostowanych kół jest najbardziej 

skuteczna. Przekonać można się o tym podczas zajęć, gdy wjeżdża się w slalom. 

Ominięcie pierwszego pachołka jest najłatwiejsze, a samochód nie przechyla się jeszcze 

tak mocno jak przy kolejnych sekwencjach omijania pachołków. Dlaczego tak się dzieje? 

Każdy kolejny pachołek omijamy zaczynając od dociążonego pojazdu po stronie 

zewnętrznej. Umowna woda w naszej butelce (transfer masy pojazdu) napiera na ścianki 

boczne i od takiego stanu początkowego zmieniamy tor jazdy na przeciwny. 

Przerzucamy dużą skumulowaną masę z jednego boku pojazdu na drugi. To musi 

stwarzać problemy z utrzymaniem stateczności pojazdu. 

Stabilizacja pojazdu polegać będzie zatem na uspokojeniu pojazdu (zrównoważeniu sił 

działających na pojazd) po wykonaniu manewru skrętu w reakcji obronnej. Jeśli na 

drodze kierowcy znajdzie się nagle kolejna przeszkoda warto przed jej ominięciem 

znajdować się w równowadze odpowiadającej jeździe na wprost. 

Technika stabilizacji jest więc niczym innym jak umiejętnością szybkiego prostowania kół 

jeśli sprzyjać temu będzie miejsce na drodze. Zawsze korzystniej jest wyprostować koła 

niż zostawić pojazd w łuku, jeśli mamy taki wybór. Jadący na wprost samochód w razie 

potrzeby gwałtownego hamowania skuteczniej redukuje energię. Cały zapas 

przyczepności można wykorzystać na hamowanie (patrz rys. 9). 

Jakie korzyści daje stabilizacja pojazdu prezentuje film 6. Na pierwszym ujęciu widzimy 

przejazd pomiędzy pachołkami (przeszkodami na drodze) gdy kierowca na przemian 

skręca w lewo i prawo pomiędzy pachołkami. Na drugim ujęciu widać pojazd 

stabilizowany. Przed każdym ominięciem pachołka (przeszkody na drodze) widać, że siła 

odśrodkowa na przemian pojawia się i znika. Ponadto przed szybkim wychyleniem 

nadwozia „chroni” kierowcę siła bezwładności.  W momencie gdy nadwozie „spóźnia się” 

z wychyleniem, kierowca już prostuje koła by powrócić do równowagi. 

Stabilizacja będzie tym skuteczniejsza, im lepiej panujemy nad kierownicą i potrafimy 

szybko wyprostować koła. 
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2.5 Jazda w ograniczonej przestrzeni 

Ograniczona przestrzeń potrafi przysporzyć kierowcom bardzo dużo problemów. 

W ciasnych przestrzeniach charakterystyczne jest to, że tracimy widoczność wokół 

pojazdu z każdym metrem zbliżania się do celu (miejsce parkingowe, wjazd do garażu). 

W normalnych warunkach tracąc widoczność powinniśmy zapewnić sobie pomoc drugiej 

osoby lub po prostu do skutku powtarzać manewr, aż uzyskamy pożądaną pozycję 

pojazdu, wreszcie wybierać takie miejsca postoju, do których najłatwiej wjechać. 

Człowiek w pamięci krótkotrwałej przechowuje informację (obraz przestrzeni) około 5s. 

Jeśli po tym czasie nie odtworzy sobie jej ponowne przekierowując wzrok, istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że zapomni o tym co widział wcześniej. Jeśli na dodatek czuje 

problem z ogarnięciem przestrzeni, a w tym samym czasie dopuszcza by samochód 

jechał – nie trudno o błąd będący skutkiem lawinowego dopływu nowych informacji 

i braku rozwiązania, a skutek? Otarcie innego pojazdu, wjechanie w przydrożną donicę 

z kwiatami, uderzenie tyłem w inny pojazd, itp. Jeśli dodatkowo jeździe towarzyszy 

pośpiech, stres, a są to typowe okoliczności jazdy pojazdem służbowym w akcji czy 

innych okolicznościach zmuszających kierowcę do koncentrowania się nie tylko na 

aspektach techniki jazdy. 

Podczas treningu bezpiecznej jazdy kierowcy otrzymują zadanie symulujące podane 

wyżej okoliczności (pośpiech, akcja). Muszą wjechać pojazdem na przemian przodem 

i tyłem do stanowisk o małej powierzchni w jak najkrótszym czasie nie powodując przy 

tym uszkodzenia pojazdu (dotknięcia elementów ograniczających przestrzeń). 

Wykonanie zadania dostarcza obrazowych informacji o podstawowych błędach 

kierowców, do których należą: 

 niewykorzystywanie dostępnej przestrzeni, 

 zbyt wolny obrót kołem kierownicy w stosunku do prędkości jaką posiada pojazd 

lub zbyt duża prędkość w stosunku do tempa obrotu kołem kierownicy, 

 złe planowanie toru jazdy do przodu i tyłu („łamanie” samochodu przy wjeździe, 

wyjeździe), 

 nieprawidłowa obserwacja przestrzeni za pojazdem, 

 nieprzygotowanie kół do kolejnego manewru (ruszanie na skręconych kołach 

w przeciwną stronę do planowanego kierunku jazdy). 

Przykładowe sytuacje, na które warto zwrócić uwagę pokazane są w filmach w materiale 

uzupełniającym do przewodnika.  

Najbardziej typowym przykładem błędów popełnianych przez kierowców w odniesieniu 

do ograniczonej przestrzeni jest przekornie „otwarcie przestrzeni”. Okazuje się, że 

dysponując wystarczająco dużym miejscem przed wjazdem do garażu, miejsca 

parkingowego nie potrafimy optymalnie wykorzystać przestrzeni poprzedzającej wjazd. 

Być może powodem tego jest ruch pojazdu towarzyszący myśleniu, przez który 

bezpowrotnie tracimy przestrzeń do wykorzystania. Gdybyśmy mogli zatrzymać się 

i pomyśleć może byłoby łatwiej? Pod wpływem kursu powinniśmy nauczyć się myśleć 

o wykorzystaniu przestrzeni o wiele wcześniej, tak aby nie było za późno i pozostało 

jeszcze miejsce do ustawienia się przed wjazdem sporo wcześniej. Przykład pokazany 

jest w filmie 7.  

Problem braku wcześniejszego ustawienia pojazdu do wjazdu rodzi podstawowe 

problemy z widocznością. Jeżeli jesteśmy dalej od miejsca do zaparkowania tym lepiej je 

widzimy i łatwiej jest nam ustawić się korzystając ze wszystkich metod obserwacji w tym 

wykorzystując lusterka bez potrzeby ich regulacji. 
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W filmie 8 zatytułowanym „jedź - kręć” pokazana jest sytuacja, w której kierowca 

wyjeżdżając ze stanowiska garażowego obserwuje drogę za pojazdem i zbyt szybko 

rozpoczyna skręt kierownicą. Koncentrując się na drodze za pojazdem zapomina 

o przedniej części pojazdu, która w momencie skrętu nie opuściła stanowiska. Błąd ten 

jest często popełniany w pośpiechu. Jeśli powstaje bez pośpiechu, oznacza brak 

wyczucia gabarytów pojazdu. Wyeliminowanie go z codziennej jazdy wymaga przede 

wszystkim zwrócenia uwagi na problem. Z pomocą przychodzi kurs doskonalący, na 

którym można stworzyć odpowiednie warunki do sprawdzenia czy kierowca uwzględnia 

wszystkie parametry jazdy w takich sytuacjach. W okresie samodoskonalenia, po 

uświadomieniu sobie takiego problemu należy zwracać szczególną uwagę na tego 

rodzaju sytuacje i pamiętać o technice jazdy podczas wjeżdżania i wyjeżdżania. 

Film 9 zwraca uwagę na problem spóźnionej obserwacji. Kierowca, który zaparkował za 

pojazdem nie zwrócił uwagi, że za nim stoi inny samochód, którego wcześniej być może 

nie było. Posiadając nawyk jednoczesnego ruszania do tyłu i kierowania wzroku, łatwo 

doprowadzić do stłuczki. Zwróćmy uwagę, że zanim kierowca rozpoznał drogę za 

pojazdem, pojazd już był w ruchu. Prawidłowo należy najpierw sprawdzić tył, a potem 

ruszyć. Banalna z pozoru sytuacja, ale może być wynikiem nieprawidłowego nawyku 

wykonywania czynności w nieodpowiedniej kolejności. Podczas kursów doskonalących 

dużo kierowców w ten właśnie sposób rusza do tyłu, nie zdając sobie sprawy z tego 

błędu i potencjalnych skutków. 

Film 10 pokazuje błąd, na który nie wszyscy zwracają uwagę. Jednak przy wykorzystaniu 

pojazdów w okolicznościach i warunkach pełnienia służby, a szczególnie akcji może on 

mieć duże znaczenie w uniknięciu sytuacji problemowych. Chodzi  tutaj o odpowiednie 

ustawianie kół kierowanych przy zmianach kierunku jazdy np. zawracanie czy 

wyjeżdżanie z parkingu. Pierwsze sceny filmu pokazują kierowcę, który zawracając za 

każdym razem pozostawia koła skręcone w kierunku w jakim zakończył jazdę. 

W konsekwencji po zawróceniu ruszając do przodu w lewo rozpoczyna manewr na 

skręconych kołach w prawo. Ruszając do przodu musi zatem wykonać więcej obrotów 

kierownicą i potrzebuje z przodu więcej miejsca. W skrajnym przypadku może najechać 

na krawężnik (potrącić samochód, pieszego). Wyobraźmy sobie teraz pojazd w akcji 

i spieszącego się kierowcę, który rusza dość żwawo. Łatwo wyobrazić sobie gdzie 

znajdzie się samochód nim zdoła pojechać we właściwym kierunku. Rozwiązaniem tych 

problemów jest przygotowanie kół do kolejnego manewru tuż przed zatrzymaniem. 

Polega to na szybkim ustawieniu kół do kolejnego kierunku jazdy w ostatniej fazie 

zatrzymania bez istotnej zmiany położenia pojazdu. Po prostu krótko przed 

zatrzymaniem i zmianą biegu dodatkowo operujemy kierownicą. Widać to w kolejnych 

ujęciach filmu. W efekcie kierowca po ruszeniu czuje, że pojazd jedzie od razu tam gdzie 

planował i ruszenie do przodu zajmuje mniej miejsca. Na końcu filmu widać podobną 

sytuację lecz tym razem podczas wyjeżdżania z parkingu. Widzimy sytuację 

w wariantach bez przygotowania kół i z przygotowaniem kół do kolejnego manewru.  

Zaprezentowane w tej części wskazówki powinny „odwdzięczyć się” większą 

sprawnością  poruszania w ograniczonej przestrzeni oraz bezpieczeństwem jazdy.  
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2.6 Hamowanie awaryjne na wprost 

Hamowanie awaryjne jest to hamowanie nagłe pod wpływem sytuacji zewnętrznej 

zmuszającej kierowcę do nieplanowanego zatrzymania. Hamując awaryjnie pedał 

hamulca wciskamy mocno, uderzając w niego. 

Umiejętność hamowania awaryjnego uznawana jest we współczesnych trendach 

doskonalenia techniki jazdy za kluczową z kilku powodów: 

 obecność systemu ABS pozwala hamować w warunkach jazdy nieosiągalnych dla 

starszych układów hamulcowych bez tego systemu, 

 zdecydowane zmniejszanie prędkości i redukowanie energii pojazdu, 

 zderzenie z przeszkodą z małą energią na skutek wcześniejszego hamowania 

awaryjnego przednią częścią nadwozia może opłacać się bardziej niż próba 

omijania przeszkody z większą prędkością pojazdu (niepowodzenie = zderzenie 

z większą prędkością). 

Na czym dokładnie polega hamowanie awaryjne. Przede wszystkim musimy rozróżnić 

dwa sposoby hamowania awaryjnego zależne od tego czy posiadamy układ hamulcowy 

wyposażony w ABS czy nie. 

W przypadku gdy nasz układ hamulcowy posiada system ABS, sytuacja jest bardzo 

prosta. Liczy się wtedy: 

 czas reakcji kierowcy na zagrożenie, 

 uderzenie w pedał hamulca i jednoczesne wciśnięcie sprzęgła, 

 trzymanie hamulca do zatrzymania pojazdu lub świadomego zakończenia 

hamowania. 

Czas reakcji istotny jest ze względu na ostateczną długość drogi zatrzymania. Dla 

przykładu przy prędkości 100 km/h w ciągu 0,5 s. przejeżdżamy 14 m!  Identyczne 

znaczenie dla długości drogi zatrzymania ma skuteczność hamowania z systemem ABS. 

Jeśli kierowca będzie pamiętał, że w sytuacji awaryjnej hamulec traktujemy jak system 

zero - jedynkowy. Zero – pedał u góry, jeden – pedał dociśnięty do podłogi, to hamować 

za niego będzie ABS i nie wolno w tym procesie przeszkadzać zmniejszając np. nacisk 

na pedał hamulca. Bardzo ważne jest też aby razem z hamulcem lub błyskawicznie po 

nim, wcisnąć sprzęgło dla zwiększenia efektywności hamowania. Wciśnięcie sprzęgła 

rozłącza układ napędowy i uwalnia proces hamowania pod kontrolę wyłącznie systemu 

ABS (bez ingerencji układu napędowego, który zwiększa bezwładność koła). Dodatkowo 

zapobiegamy wyłączeniu silnika. To z kolei daje możliwość bezproblemowego 

odjechania w przypadku konieczności ratowania się przed kolejnym zagrożeniem ze 

strony nadjeżdżających pojazdów. 

Jeśli wszystkie czynności wykonamy prawidłowo, droga zatrzymania samochodu zależeć 

będzie jeszcze od prędkości pojazdu, rodzaju nawierzchni, opon, stanu technicznego 

pojazdu (układu hamulcowego, zawieszenia). 

W przypadku pojazdów nie wyposażonych w ABS, kierowca jest w o wiele trudniejszej 

sytuacji, wprawdzie liczą się dokładnie te same czynniki jak w przypadku hamowania 

z ABS, jednak trzymanie hamulca wciśniętego do podłogi spowoduje, że hamowanie 

odbywać się będzie przy zablokowanych kołach i tarciu ślizgowym opony o nawierzchnię. 

W tym przypadku skuteczność hamowania może być porównywalna tylko przy 

hamowaniu na suchej nawierzchni. Na nawierzchniach śliskich szanse na szybkie 

zatrzymanie pojazdu są o wiele mniejsze niż w przypadku hamowania z ABS. Pomocna 

może okazać się umiejętność hamowania pulsacyjnego, jednak w opisywanych 
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okolicznościach zdarzeń awaryjnych (nagłych) człowiek nie jest w stanie naśladować 

systemu ABS. Dodatkowo próba hamowania przerywanego w wykonaniu kierowcy 

skończy się o wiele dłuższym odcinkiem drogi zatrzymania. Jedynie w przypadku 

nawierzchni, na których hamowanie na wprost na zablokowanych kołach spowoduje 

zdzieranie warstwy podłoża i gromadzenie się jej przed kołami (klinowanie koła), 

hamowanie może okazać się skuteczniejsze niż w przypadku systemu ABS. Działanie 

systemu w tym przypadku i ciągły obrót koła nie pozwoli na tworzenie się warstwy 

klinującej. 

Podczas hamowania awaryjnego bez ABS pamiętajmy też o wciśnięciu sprzęgła, 

ponieważ tutaj dodatkowo znaczenia nabiera pracujący silnik, dzięki któremu nie tylko 

możemy odjechać, ale dodatkowo od jego pracy uzależnione jest działanie układu 

wspomagania kierownicy czy podciśnieniowego wspomagania układu hamulcowego. 

Podczas treningu bezpiecznej jazdy największą uwagę poświęca się umiejętności 

i skuteczności hamowania awaryjnego z systemem ABS, ze względu na jego obecność 

w każdym pojeździe służbowym. Trening obejmuje takie czynności kierowcy jak: 

 szybkość reakcji (przeniesienie nogi z gazu na hamulec), 

 uderzenie w pedał hamulca, 

 moment wciśnięcia sprzęgła, 

 hamowanie z maksymalną siłą, 

 nie przerywanie procesu hamowania, 

 hamowanie do zatrzymania, 

 prawidłowa pozycja za kierownicą, 

 prawidłowe układ rąk na kierownicy podczas hamowania na wprost. 
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2.7 Hamowanie awaryjne z ominięciem przeszkody 

Hamowanie awaryjne na wprost może okazać się niewystarczające. Dodatkowo może 

okazać się, że możliwe jest uniknięcie kontaktu z przeszkodą poprzez zmianę toru jazdy, 

ponieważ kierowca dostrzegł wolne miejsce.  

Ta optymistyczna sytuacja daje możliwość zmiany toru jazdy podczas hamowania 

awaryjnego, dzięki właściwościom systemu ABS. W praktyce kierowcy zbyt późno 

dostrzegają taką możliwość i często decydując się na manewr zmiany toru jazdy reagują 

zbyt gwałtownie.  

Od tej chwili zaczynają się problemy nie pozwalające na zmianę kierunku jazdy, 

a dodatkowo odnosi się wrażenie, że samochód przestaje hamować podczas skrętu. 

Jeśli uważnie analizowaliśmy siły działające na pojazd opisane w rozdziale 1 

podrozdziale 2, dostrzeżemy przyczyny tego zjawiska. 

W momencie rozpoczęcia hamowania awaryjnego cała przyczepność wykorzystywana 

jest na reakcję siły hamującej. Samochód jadący prosto hamuje najskuteczniej. Jeśli 

nagle skręcimy koła, pojawi się na styku opony z nawierzchnią dodatkowa składowa siły 

bocznej, a to oznacza że pojawienie się siły bocznej (odśrodkowej) automatycznie 

zmniejszy siłę hamującą, aby koło mogło dalej toczyć się bez poślizgu. Analiza prędkości 

koła przez system ABS doprowadzi w konsekwencji do uwalniania koła skłonnego wpaść 

w poślizg, zmniejszenia siły hamowania i wydłużenia drogi zatrzymania.  

Jak zatem powinniśmy postępować aby wykorzystać przyczepność do jednoczesnego 

hamowania awaryjnego i zmiany toru jazdy? 

Przede wszystkim rozpocząć natychmiast hamowanie awaryjne w sposób opisany 

w podrozdziale wyżej. Kontrolując przez cały czas rozpoczęte hamowanie awaryjne 

powinniśmy kierować wzrok w poszukiwaniu wolego miejsca. Im wcześniej to uczynimy 

tym lepiej dla nas. Zmiana toru jazdy może odnieść zamierzony skutek pod warunkiem 

rozpoczęcia delikatnego ruchu kierownicą w wybraną stronę. Ważne przy tym jest aby 

skręt rozpoczął się najwcześniej jak to możliwe ale dopiero po rozpoczęciu hamowania 

awaryjnego.  

Zasada jest prosta. Im więcej skrętu, tym mniej hamowania. Im mniej skrętu, tym więcej 

hamowania. Im wcześniej i delikatniej rozpocznę ruch prowadzący kierownicą, tym 

większa szansa na zmianę toru jazdy. 

Podczas treningu bezpiecznej jazdy i hamowania z omijaniem przeszkody, największą 

uwagę słuchaczy zwraca się na takie czynności jak: 

 natychmiastowe rozpoczęcie i utrzymanie stanu hamowania awaryjnego, 

 prowadzenie wzroku, 

 moment rozpoczęcia skrętu kierownicą, 

 prawidłową pozycję za kierownicą, 

 prawidłową pracę rąk na kierownicy, 

 zakończenie ćwiczenia zatrzymaniem pojazdu. 

Należy pamiętać, że w kontekście działania obronnego kierowcy priorytetowo najwyżej 

stawia się umiejętność hamowania awaryjnego rozpoczętego „już, a nie zaraz”. Dopiero 

potem szukamy innych rozwiązań w walce z zagrożeniami o ile mogą przynieść 

zamierzony efekt i są zgodne z prawami fizyki w danej chwili. 
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Brak systemu ABS na pokładzie samochodu oznacza dla kierowcy konieczność 

odmiennego postępowania. Przy hamowaniu z systemem ABS możemy podtrzymywać 

poniekąd naturalną reakcję kierowcy, jaką jest hamowanie na widok przeszkody czy 

próbę zmiany toru. Jeśli nie hamujemy pod kontrolą systemu, pedał hamulca jest 

w podłodze i w tym stanie zamierzamy skręcić koła, niestety ten plan nie może udać się. 

Zablokowane koła nie pozwolą zmienić kierunku jazdy. Ich mała powierzchnia styku z 

podłożem, brak obrotu w połączeniu z energią pojazdu nie wywoła żadnej reakcji. Należy 

pamiętać, że tylko toczące się koło kierowane umożliwia zmianę toru jazdy.  

Chcąc w takiej sytuacji zmienić kierunek musimy wykonać czynność nienaturalną w takiej 

chwili – puścić hamulec przed rozpoczęciem skrętu. Obowiązuje tu zasada: patrz - puść - 

kręć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 30 Ominięcie przeszkody podczas hamowania awaryjnego z systemem ABS i bez systemu.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Internet, http://www.szkola-jazdy.pl/artykuly/single/id/998# 
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2.8 Tor jazdy w zakręcie 

Po pozycji za kierownicą jazda prawidłowym torem w zakręcie jest kolejnym elementem, 

który możemy przenieść ze sportu na drogę stosując zasadę zdrowego rozsądku. 

Jak wiemy jadąc w zakręcie po różnych promieniach z tą samą prędkością uzyskujemy 

różne wartości siły odśrodkowej. Wiemy też, że im większy promień łuku drogi, po którym 

porusza się pojazd tym mniejsza siła odśrodkowa oddziaływująca na jego bryłę. Wiemy 

też z poprzednich rozdziałów, że opony słabiej przenoszą siły boczne niż obwodowe. 

Wszystkie argumenty przemawiają za tym aby mając do wyboru, jechać z daną 

prędkością po łuku o większym lub mniejszym promieniu, wybrać większy. 

Poniższy rysunek ilustruje tor jazdy samochodu sportowego w ramach dostępnej 

szerokości całego toru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 31 Wyścigowy tor jazdy.  Źródło: Internet, http://www.technikajazdy.info/wp-content/uploads/ 2007/08/ 

tor_jazdy.jpg 

Odnieśmy powyższą ilustrację do pojedynczego pasa ruchu jakim dysponuje kierowca. 

Jak widać na kolejnym rysunku do dyspozycji pozostaje nam jeden pas drogowy. 

Prawidłowe pokonanie zakrętu powinno zagwarantować: 

 dobrą widoczność w zakręcie, 

 tor jazdy gwarantujący jak najmniejszą siłę odśrodkową. 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 32 Prostowanie zakrętu.  Źródło: Opracowanie własne na podstawie:  

Internet, https://gridmotors.wordpress.com/2013/04/23/dicas-de-pilotagem-como-fazer-uma-curva/ 

  

Dzięki ilustracji powyżej możemy porównać tor jazdy po trzech różnych krzywych 

będących wycinkiem trzech okręgów o trzech różnych promieniach. Promień R1 

odpowiada przejazdowi śladem prawej krawędzi pasa, promień R2 odpowiada 

przejazdowi śladem osi jezdni i promień R3 odpowiada przejazdowi optymalnemu  

nazywanego często „prostowaniem zakrętu”. Prostowanie, ponieważ jazda tym torem 

przebiega po największym możliwym promieniu. Wyraźnie widać, że R3 jest większy od 

R1 i R2. Dzięki temu jadąc po wycinkach okręgów o promieniach R1, R2, R3 z tą samą 

prędkością uzyskamy najmniejszą siłę odśrodkową jadąc torem zielonym po wycinku R3. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa w zakręcie (sił działających na pojazd) jest to 

najkorzystniejsza sytuacja. 

 R2 

 R1 

 R3 

Punkt wejścia 

Szczyt 

Punkt wyjścia 
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Dodatkową zaletą prostowania zakrętu jest poprawa widoczności dzięki punktowi wejścia 

znajdującemu się zawsze po zewnętrznej stronie zakrętu.  

Przyglądając się uważnie rysunkowi nr 13 widzimy, że samochód rozpoczynający wjazd 

od zewnętrznej łuku drogi „zagląda” dalej w kierunku nadjeżdżającego pojazdu. Gdyby 

w tym samym czasie znajdował się po drugiej stronie swojego pasa ruchu widoczność 

byłaby ograniczona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 33 Widoczność przy wejściu w zakręt.  Źródło: Internet, https://www.enjoydriving.pl/akademia/ 

 

Oprócz mniejszej siły odśrodkowej i lepszej widoczności warto zauważyć, że tor jazdy 

w wyniku którego łagodnie zbliżamy się do szczytu zakrętu ma jeszcze jedna zaletę, 

a jest nią stopniowe oddalanie się od osi jezdni w prawym zakręcie i zbliżanie do osi 

jezdni w lewym. Z punktu widzenia miejsca na drodze i ewentualnej utraty przyczepności 

zyskujemy trochę miejsca na ewentualne opanowanie poślizgu w pierwszej łagodnej 

fazie jego powstania. 

Pamiętajmy jednak, że wszelkie rozważania na temat korzyści „prostowania zakrętów” 

milkną w obliczu tego, że na drodze nie jesteśmy sami. Może się przecież zdarzyć, że 

zaplanowany wcześniej tor jazdy trzeba będzie w ostatniej chwili zmienić. Jeśli plan 

polegał na tym, że wjeżdżamy w zakręt „sportowo”, to nagła zmiana planów może nas 

drogo kosztować. Prostowanie zakrętów powinniśmy stosować nie dla wjeżdżania 

z większymi prędkościami tylko dla zwiększania marginesu bezpieczeństwa, tak aby 

w razie zagrożenia w zakręcie dysponować większą przyczepnością. 
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W idealnym pokonaniu zakrętu mogą nam przeszkodzić: 

 rozproszenie uwagi kierowcy, 

 zły stan nawierzchni, a w szczególności skrajni jezdni (dziury, nierówności), 

 ścinanie zakrętu przez kierującego z przeciwka. 

Dlatego pamiętajmy raz jeszcze o marginesie bezpieczeństwa, na rzecz którego 

powinniśmy rezygnować z pokusy jazdy zbyt dużą prędkością. 

Podczas treningu bezpiecznej jazdy i nauki pokonywania zakrętów, największą uwagę 

słuchaczy zwraca się na takie czynności jak: 

 tor jazdy w zakręcie, 

 kierowanie wzroku podczas pokonywania zakrętu, 

 układ i praca rąk na kierownicy, 

 różnice w zachowaniu pojazdu przy pokonywaniu zakrętu z tą sama prędkością 

lecz innym torem, 

 właściwe reagowanie w przypadku pojawienia się pierwszych objawów poślizgu. 
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PODSUMOWANIE 

 

„Zapewne nikt nie chce stać się ofiarą wypadku, jednak niewielu spośród nas trafnie 

ocenia ryzyko związane z obecnością na drodze. Z reguły minimalizujemy to ryzyko 

i wolimy lękać się bandytów i morderców, mogącego wybuchnąć gazu czy urywających 

się wind. Jednak w Polsce na skutek wypadków drogowych ginie cztery razy więcej osób 

niż w wyniku zabójstw, sto razy więcej niż z powodu wybuchu gazu i tysiąc razy więcej 

niż w urywających się windach19”. 

Świadomość istnienia ryzyka drogowego i konieczność korzystania z pojazdu prywatnie 

i służbowo powinna motywować każdego kierowcę do doskonalenia swoich umiejętności. 

Nie zdajemy sobie sprawy ile błędów „uchodzi nam na sucho” podczas codziennej jazdy 

samochodem. Dopiero na kursach doskonalących technikę jazdy okazuje się, że 

w krytycznych sytuacjach „diabeł tkwi w szczegółach”. 

Zależności opisujące ruch samochodu da się obliczyć matematycznie (czas reakcji, 

droga hamowania, droga przebyta w czasie w zależności od prędkości, itd.), lecz wielu 

kierowców ma na ten temat swoje własne teorie i zdanie. Myślę, że oni są największym 

zagrożeniem, ponieważ często uważają, że raz mylić się może tylko saper, a na drodze 

jak gracze gier komputerowych mylić się mogą więcej niż raz. Czasami tak bywa, lecz 

nigdy nie wiadomo w obliczu zagrożenia komu saper komu gracz będzie pisany.  

Bądźmy więc silniejsi od upartych i nieświadomych kierowców wiedzą i umiejętnościami, 

które zdobywamy na kursach doskonalenia techniki jazdy. 

  

                                                           
19

 Talarczyk T., Bez ryzyka. Trening bezpiecznej jazdy, Wydawnictwo Replika, Poznań 2003, str. 12 
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