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Technika kierowania – wybrane elementy 
Przygotowanie się do jazdy 

Czynności podstawowe 

Po zajęciu miejsca za kierownicą 

należy wykonać kilka czynności, 

które mają duży wpływ na 

bezpieczeństwo jazdy. Przede 

wszystkim należy upewnić się czy 

pojazd jest zabezpieczony przed 

przemieszczeniem przy pomocy 

włączonego hamulca 

pomocniczego („ręcznego”). 

Po zajęciu miejsca w pojeździe 

upewnić się trzeba, że został włączony hamulec pomocniczy („ręczny”). 

Pamiętać warto, że w niektórych autach hamulec ten uruchamiany jest 

nożnie lub elektrycznie - przy pomocy przycisku lub uchwytu.  

Rozpoczynamy od ustawienia fotela w taki 

sposób, aby zapewniał on kierowcy 

możliwość bezpiecznego kierowania. 

Zarówno fotel ustawiony zbyt blisko, jak    

i zbyt daleko kierownicy nie będzie 

zapewniał możliwości bezpiecznego 

kierowania. Kierowca powinien swobodnie 

dosięgać do koła kierownicy, zaś w łokciu 

po ułożeniu rąk na kierownicy nie może 

być kąt prosty - musi być rozwarty. Generalnie, po ustawieniu odległości 

fotela i oparcia, jedną z rąk układamy na godzinie 12.00 koła kierownicy   

i upewniamy się, że plecy nie odrywają się wówczas od oparcia.  

Ustawienie lusterek realizuje się po ustawieniu fotela. Prawidłowo 

ustawione lusterko wewnętrzne zapewnia widoczność tego, co dzieje się 

bezpośrednio za pojazdem na pasie ruchu, 

przez tylną szybę. Służy ono do stałej 

kontroli sytuacji za pojazdem. Lusterka 

zewnętrzne ustawiamy tak, aby widzieć        

w nim niewielki fragment boku pojazdu oraz 

obszar przestrzeni znajdujący się po 

odpowiedniej stronie za pojazdem. Na końcu 

zapinamy pasy bezpieczeństwa. Jeśli tego 

nie zrobimy - poduszka powietrzna nie 

zapewni żadnej ochrony w momencie zderzenia, a przyczyni się do 

doznania przez kierowcę ciężkich obrażeń.  
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Prawidłowa pozycja za kierownicą. Kierowca nie może siedzieć ani zbyt 

blisko koła kierownicy ani też za daleko, co utrudniałoby możliwość 

bezpiecznego kręcenia kierownicą. 

 

Lusterko wewnętrzne pełni bardzo ważną 

funkcję. Służy między innymi do 

systematycznej obserwacji tego, co dzieje się 

bezpośrednio za pojazdem. 

  

 

W lusterku lewym oraz prawym prowadzimy 

obserwację tego, co dzieje się na sąsiednich pasach 

ruchu - obok pojazdu po jego odpowiedniej stronie.  

 

 

Pamiętajmy, że prawidłowa pozycja za kierownicą pozwala na 

bezproblemową obsługę urządzeń i włączników znajdujących się                     

w pojeździe, a także swobodną możliwość operowania dźwignią zmiany 

biegów jak i hamulca pomocniczego. 

Po wykonaniu powyższych czynności przygotowawczych przystępujemy do 

uruchomienia silnika. W tym celu wciskamy do końca pedał sprzęgła, 

upewniając się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej 

(tak zwany „luz”). Przekręcamy kluczyk włączając zapłon i czekamy chwilę, 

aż pogasną niektóre z wyświetlanych kontrolek. Uruchamiamy rozrusznik 

przekręcając w tym celu kluczyk do końca. Jak tylko silnik uruchomi się - 

niezwłocznie zwalniamy kluczyk. 

 

 

Po włączeniu zapłonu, na tablicy 

wskaźników zaświeci się sporo kontrolek. 
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Po około 2 sekundach niektóre z nich pogasną. Najczęściej pozostaną 

jedynie trzy - ładowania, ciśnienia oleju oraz uruchomionego hamulca 

pomocniczego. 

Po uruchomieniu silnika powinna pozostać aktywna jedynie kontrolka 

włączonego hamulca pomocniczego - pozostałe barwy czerwonej powinny 

zgasnąć. 

Przed ruszeniem dokonujemy uważnej 

obserwacji sytuacji wokół pojazdu, 

włączamy pierwszy bieg, ponownie 

upewniamy się o możliwości jazdy, 

włączamy kierunkowskaz (jeśli 

zmieniamy kierunek jazdy lub pas 

ruchu), zwalniamy hamulec pomocniczy 

i rozpoczynamy jazdę pamiętając, aby 

w chwili ruszania z wyczuciem 

posługiwać się pedałem sprzęgła, aby 

silnik nie zgasł.  

Technika kręcenia kołem kierownicy 

Podczas jazdy na wprost ręce powinny być ułożone w pozycji pomiędzy 

„za 10 druga”, a „za 15 trzecia”, czyli naprzeciwko siebie. Taki układ rąk 

zapewni, że bez ich przekładania będzie możliwe wykonanie największego 

możliwego skrętu kół. 

DOBRZE 

Prawidłowy układ rąk na kole kierownicy 

podczas jazdy. 

ŹLE! 

Wadliwa pozycja rąk - „syndrom zimnego 

łokcia”. Taka pozycja nie zapewnia 

jakiegokolwiek panowania nad pojazdem. 

 

Technika zmiany biegów 

Zasady prawidłowej zmiany biegów 

Na wstępie zaznaczmy rzecz bardzo ważną: bieg musi być dostosowany 

adekwatnie do prędkości jazdy. To podstawowa zasada, której 

nieprzestrzeganie może sprawić, że w sytuacji wymagającej szybkiego 

przyspieszenia będzie to niemożliwe. Jeżeli prędkość spada - bieg 

redukujemy, jeśli rośnie - włączamy kolejno biegi wyższe. Nie jest to 

trudne, a niezwykle ważne dla zachowania bezpieczeństwa jazdy - stąd 

konieczność zapamiętania tych zasad. W samochodach osobowych 

najczęściej spotykane są skrzynie biegów w konfiguracji 5 biegów do przodu 
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i jeden do tyłu. Coraz częściej spotkać można (zwłaszcza w dieslach) układ 

6 biegów do przodu oraz jeden do tyłu. Warto pamiętać, że biegi 5 i 6 to 

tak zwane „nadbiegi”, które służą przede wszystkim do zmniejszenia 

obrotów silnika ze względów zarówno komfortu jak i ekonomii. Na biegach 

tych nie powinno się rozpędzać pojazdu, a jedynie poruszać się ruchem 

jednostajnym. 

W tym pojeździe występuje 5 biegów do 

jazdy do przodu oraz jeden bieg do jazdy do 

tyłu. To najbardziej typowy układ                       

w samochodach osobowych - silniki 

benzynowe oraz zasilane olejem 

napędowym.  

 

 

Układ 6 biegów w przód oraz jeden w tył. Takie 

rozwiązania coraz częściej stosowane są                  

w nowoczesnych samochodach osobowych – 

przede wszystkim dieslach. 

 

 

Pamiętać trzeba, że podczas zmiany biegu na wyższy lub jego redukcji 

(zmiana na bieg niższy) - używa się pedału sprzęgła, które obsługiwane jest 

wyłącznie lewą nogą. Wciska się je zdecydowanie i do końca. Warto 

wiedzieć, że pedał sprzęgła i pedał przyspieszania to pedały w zasadzie 

wykluczające się, a więc, jeśli wciskamy sprzęgło - nie wciskamy gazu             

i odwrotnie. 

W przypadku zmiany biegu na wyższy - szybkość puszczenia pedału 

sprzęgła związana jest bezpośrednio z faktem, którego biegu się używa. 

Przy czym zasada jest taka, że im wyższy bieg jest włączany, tym szybkość 

zwalniania pedału sprzęgła jest większa. Nie może być to realizowane nigdy 

gwałtownie (w skrajnym przypadku może być to przyczyną poślizgu 

pojazdu), ale zawsze płynnie i z wyczuciem. 

Sama czynność zmiany biegu wiąże się z przesunięciem dźwigni zmiany 

biegów w odpowiednią pozycję. Dźwignię przesuwamy, gdy pedał sprzęgła 

został już do końca wciśnięty, czyniąc to delikatnie, płynnie i nigdy nie na 

zasadzie „szarpania” dźwignią. 

Po zmianie biegu pedał sprzęgła należy zwolnić i następnie zwiększyć obroty 

silnika za pomocą wciśnięcia pedału przyspieszania. 

Po zwolnieniu sprzęgła lewą nogę zawsze odstawiać trzeba od pedału na 
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specjalny wspornik - podpórkę, znajdującą się z lewej strony pedału 

sprzęgła. Miejsce to sprawi, że noga będzie zakotwiczona w bezpieczny 

sposób. 

Trzymanie nogi na pedale sprzęgła lub nad nim jest niebezpieczne (ryzyko 

nagłego wciśnięcia np. po wjechaniu kołem w dziurę) i kosztowne 

(niszczenie elementów sprzęgła). 

Początkowe ułożenie dłoni prawej ręki 

przed włączeniem pierwszego biegu. 

Włączając pierwszy bieg, dźwignię 

przesuwamy do końca (do oporu) w lewo, 

a następnie przytrzymując ją cały czas                

w lewą stronę, przesuwamy do góry. Układ 

ręki pokazany na zdjęciu to także 

początkowy etap włączania biegu 

drugiego.  

 

Ostatni etap przełączania biegu z drugiego 

na trzeci. Z pozycji „dwójki” przełączamy 

dźwignię ku górze, aby uzyskać położenie 

biegu neutralnego. W tym momencie dłonią 

przesuwamy jedynie dźwignię do pierwszego 

oporu w górę. 

Przygotowanie dłoni (ręka prawa) do 

włączenia biegu czwartego z pozycji biegu 

trzeciego.  

Prawa dłoń ułożona w „daszek” przesuwa płynnym 

ruchem dźwignię do oporu na dół - bieg czwarty 

został włączony. 

Włączenie biegu piątego polega na przesunięciu 

dźwigni zmiany biegów w górę, poprzez 

przytrzymanie jej od pozycji „luzu” w prawą stronę. 

Czynność tą wykonujemy dłonią skierowaną            

w sposób pokazany na fotografii. Podobne ułożenie dłoni stosujemy                    

w przypadku włączania biegu szóstego z pozycji biegu piątego. 

Włączanie biegu wstecznego nie jest trudne, jednak pamiętać trzeba przede 

wszystkim o tym, aby pod żadnym pozorem nie próbować przestawiać 

dźwigni zmiany biegów w pozycję „R” (Revers), gdy pojazd jest w ruchu. 

Zabezpiecza przed tym najczęściej specyficzny sposób włączania tego 

biegu: albo podnosimy niewielki pierścień umieszczony pod gałką zmiany 

biegów, albo wciskamy dźwignię przed jej przesunięciem. Poniżej 

prezentujemy przykładowy sposób włączania biegu wstecznego. 
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Przygotowanie się do włączania biegu 

wstecznego; w tym przypadku dwa palce 

należy podłożyć pod pierścień 

umieszczony bezpośrednio pod gałką 

dźwigni zmiany biegów.  

Cały czas unosząc pierścień przesuwamy 

dźwignię zmiany biegów do oporu w lewą 

stronę a następnie do końca w górę. Bieg 

wsteczny „R” został włączony. Warto 

pamiętać, aby podczas włączania biegu wstecznego do końca wcisnąć 

najpierw pedał sprzęgła i upewnić się, że pojazd jest unieruchomiony. 

Kiedy zmienić bieg na wyższy? 

Dużym problemem dla kierowców jest włączanie poszczególnych biegów we 

właściwym czasie. Chcąc wykorzystywać optymalnie silnik, a także 

zminimalizować zużycie paliwa pamiętajmy, by nie zmieniać biegów                

w dowolnej chwili - będzie to nieprawidłowe. W każdym silniku zakres 

optymalnych obrotów jest jednak nieco inny. Aby ułatwić życie, można                 

z dużym uproszczeniem przyjąć, że korzystne warunki pracy dla silników 

benzynowych występują od około 2 500 obr./min. do około 4 500 obr./min, 

z czego z reguły silniki produkcji japońskiej są najczęściej silnikami 

wysokoobrotowymi, a więc takimi, które dla dobrego przyspieszenia 

potrzebują nieco wyższych obrotów. Z kolei w silnikach wysokoprężnych 

(diesel) zakres ten jest niższy i występuje pomiędzy 1 800 a 3 000 obr./min. 

Generalnie chęć uzyskania dobrego przyspieszenia wiąże się tu z takim 

doborem biegu, aby przed rozpoczęciem przyspieszania wskazówka 

obrotomierza wskazała nie mniej niż około 1 800 obr. min w przypadku 

diesla. 

Silniki zasilane benzyną potrzebują nieco wyższych obrotów niż diesle                  

w celu dobrego przyspieszania. Zmiana biegu przy spokojnej jeździe może 

nastąpić po przekroczeniu 3 tys. obr./min. Jeśli potrzebujemy przyspieszać 

dynamicznie - lepiej jeszcze trochę poczekać ze zmianą biegu na wyższy. 

W przypadku nowoczesnego turbodiesla wstęp do dobrego przyspieszania 

następuje, gdy wskazówka obrotomierza zbliży się do około 1 800 – 1 900 

obr./min. Przy spokojnej jeździe bieg na wyższy można zmienić przy około 

2,5 tys. obr./ min. 

Redukcja biegu 

Redukując bieg wciskamy sprzęgło, przesuwamy dźwignię w pozycję 

odpowiednio niższego biegu, a następnie pedał sprzęgła zwalniamy - 

oczywiście płynnie, nie gwałtownie. W przypadku redukcji biegu np. przed 

skrzyżowaniem - po zwolnieniu sprzęgła wykorzystujemy hamowanie 

silnikiem, co powoduje dalszy spadek prędkości. 
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Jeśli redukcja następuje np. przed manewrem wyprzedzania, po redukcji 

biegu, pojazd powinien uzyskać korzystniejsze warunki do przyspieszania. 

Naciskając pedał gazu szybciej osiągniemy większą prędkość, co skróci 

wyprzedzanie i zwiększy bezpieczeństwo. 

Technika jazdy na łukach drogi 

Podstawa bezpieczeństwa jazdy na zakrętach jest przede wszystkim 

zdawaniem sobie sprawy z działania praw fizyki podczas poruszania się                    

w łuku. Aby zakręt pokonać bezpiecznie należy dostosować prędkość jazdy 

do promienia łuku oraz pokonywać zakręt optymalnym torem ruchu. 

Na każdym zakręcie działać będą prawa fizyki. O niebezpieczeństwie 

ostrzegają odpowiednie znaki drogowe. Konieczne jest dostosowanie 

prędkości oraz włączenie odpowiedniego biegu przed wjechaniem w zakręt. 

Nadsterowność i podsterowność 

Pojazdy mają różne charakterystyki sterowności, a wpływ na to ma środek 

ciężkości pojazdu. Te z silnikiem umieszczonym z tyłu oraz te, które 

posiadają tylny napęd mają często tendencję do nadsterowności podczas 

jazdy w łuku, a więc tak zwanego „wyrzucania” tyłu auta z jednoczesnym 

skierowaniem części przedniej w kierunku pokonywania zakrętu. 

Z kolei pojazdy z silnikiem znajdującym się z przodu, jak i te 

przednionapędowe - mają tendencję do podsterowności. Objawia się to 

niechęcią pojazdu do pokonywania łuku pomimo skręconych kół przednich. 

Aby zapobiegać tego typu zjawiskom, należy przede wszystkim odpowiednio 

zmniejszyć prędkość jazdy przed wejściem w zakręt, dostosowując ją do 

promienia łuku. Jeśli nie jesteśmy pewni czy prędkość z jaką poruszamy się 

jest prędkością bezpieczną – lepiej profilaktycznie ją zmniejszyć. W zakręcie 

będzie to bardzo trudne lub niekiedy nawet niemożliwe do wykonania. 

Spadek prędkości wiąże się z redukcją biegu, który musi być. 

Zwiększenie przyczepności kół przednich można osiągnąć przed wejściem        

w łuk poprzez puszczenie pedału przyspieszania. Sprawi to dociążenie 

chwilowe kół przednich. Czynność ta realizuje się przed pierwszym ruchem 

kierownicą, przed wejściem w zakręt. 

 


