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Kształcenie kandydatów na motocyklistów to niełatwa sztuka i ogromna odpowiedzialność. Wymaga zaangażowania 
ze strony najwyższej klasy fachowców – instruktorów i wykładowców oraz nowoczesnych i efektywnych pomocy 
dydaktycznych. Synteza tych czynników powinna dać efekt w postaci kierowcy-motocyklisty, który nie tylko zdał 
egzamin państwowy, ale w pełni świadomie i bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym czerpiąc jednocześnie 
frajdę z jazdy motocyklem.  
Idealny podręcznik musi sprostać wysokim i pozornie niełatwym do pogodzenia wymaganiom. Przede wszystkim 
powinien przekazać w przystępny, zrozumiały i nie nużący sposób skomplikowane niuanse dotyczące interpretacji 
i zastosowania w praktyce przepisów prawa o ruchu drogowym, gwarantując kursantowi optymalne przygotowanie 
do teoretycznego egzaminu państwowego.  Nie może również po macoszemu traktować kluczowych dla bezpiecznego 
poruszania się motocyklem kwestii techniki jazdy oraz zasad budowy i należytej obsługi technicznej jednośladu. 

Multimedialny Podręcznik Kursanta SPS Kategorii A szczecińskiego wydawnictwa E-kierowca doskonale wpisuje się 
w ten obraz, w pełni zasługując na miano podręcznika kompletnego. Zaproponowany przez autorów logiczny 
i uporządkowany układ treści pozwala czytelnikowi płynnie poznawać meandry motoryzacyjnej wiedzy.  
Na początku przedstawione są niezbędne pojęcia podstawowe. Następnie na praktycznych przykładach prezento-
wane są przepisy prawa o ruchu drogowym i zasady zachowania w określonych sytuacjach. Wyczerpująco przedsta-
wiono również znaki i sygnały drogowe oraz kwestie związane z uprawnieniami i obowiązkami kierowcy. Dużo uwagi 
poświęcono, tak istotnym w przypadku motocykli, kwestiom przygotowania do jazdy i techniki kierowania pojazdem.  
Kursant dostaje zastrzyk praktycznych, z życia wziętych, użytecznych porad, dotyczących prawidłowego wykonywa-
nia poszczególnych manewrów, doboru właściwego stroju ochronnego, zachowania w różnorodnych warunkach 
atmosferycznych, a nawet tak egzotycznych zagadnień jak jazda motocyklem z wózkiem bocznym. Całość stanowi 
doskonały wstęp do przyszłego szkolenia praktycznego. Równie szeroko przedstawiono zagadnienia związane 
z budową i codzienną obsługą motocykli. Czytelnik ma możliwość poznać zasady obsługi i bezpiecznej eksploatacji 
zarówno starszych jak i najnowszych konstrukcji. Warto w tym momencie podkreślić bogatą warstwę ilustracyjną 
podręcznika. Przejrzyste grafiki zdecydowanie ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień. Autorzy nie poprze-
stali jednak na klasycznych „statycznych” ilustracjach. Podręcznik wzbogacono o treści multimedialne. Czytelnik 
dysponując dedykowaną aplikacją na smartfona może „ożywić” elementy książki i zapoznać się z animacjami i  filmami 
obrazującymi omawiane zagadnienia. Rozwiązanie to niewątpliwie znajdzie uznanie wśród młodszych kursantów. 
Spodoba im się również niezwykle przystępny i zrozumiały język odbiegający od „sztywnej” stylistyki znanej z aktów 
prawnych.  Jak jednak 

Multimedialny Podręcznik Kursanta SPS Kategorii A spisuje się jako pomoc dydaktyczna umożliwiająca przygotowanie 
się do egzaminu państwowego? Bez dwóch zdań – doskonale! Dostępne po każdej lekcji pytania kontrolne pochodzą 
z oficjalnej bazy, a treści merytoryczne umożliwiają odnalezienie odpowiedzi na każde z pytań, które może pojawić 
się na egzaminie. Wszystko to pozwala z pełnym przekonaniem zarekomendować Multimedialny Podręcznik Kursan-
ta SPS Kategorii A jako doskonałą pomoc dydaktyczną dla przyszłych motocyklistów!
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