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Scenariusz szkoleń z doskonalenia techniki jazdy 
 

24 maja 2018 r., czwartek 

MODUŁY SZKOLENIOWE 

1. Szarpak + duża płyta poślizgowa 

Najnowsza technologia w służbie kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy (samochody 

osobowe, dostawcze, ciężarowe i autobusy). Urządzenie służy do wprowadzania w poślizg 

nadsterowny pojazdów wjeżdżających na prostokątną płytę. Panel sterowania pozwala na 

regulowanie kierunku inicjacji poślizgu, jak i siły wprowadzania w poślizg pojazdu. Szarpak jest 

doskonałym rozwiązaniem sprawdzającym się zarówno w przypadku szkoleń dla kierowców, 

jak też różnego rodzaju testów systemów bezpieczeństwa czynnego. 

Równocześnie maksymalnie cztery samochody o zbliżonym rozstawie osi. 

2. Jazda po okręgu 

Nauka pracy gazem oraz dogłębna analiza balansu samochodu podczas jazdy po okręgu  

w warunkach obniżonej przyczepności kół do podłoża (zraszana wodą nawierzchnia pokryta 

specjalną farbą obniżającą przyczepność kół do podłoża). Nieodzowny element każdego 

szkolenia. W trakcie zajęć wielokrotnie dochodzi do poślizgów głównie podsterowych, ale  

i nadsterownych. Kursanci uczą się jak ich unikać oraz jak radzić sobie w razie ich wystąpienia. 

Równocześnie maksymalnie dwa dowolne samochody. 

3. Mała płyta - hamowanie na wprost 

Nawadniana i pokryta specjalną farbą obniżającą przyczepność kół do podłoża płyta poślizgowa 

pozwalająca zarówno na ustawienie prób uświadamiających kierowców  jak i podnoszących ich 

umiejętności. Płyta ma wym. 7 x 70 m i jest przystosowana głównie do ćwiczeń z użyciem 

samochodów osobowych. 

W trakcie hamowania na wprost kursanci przekonują się jak znaczący wpływ na drogę 

zatrzymania samochodu ma prędkość podróżowania. 

Równocześnie maksymalnie dwa dowolne samochody. 

4. Jazda szosowa 

Prawidłowy dobór biegu przed zakrętem, nauka odpowiedniego punktu hamowania oraz 

dynamicznego pokonywania zakrętów przy zastosowaniu m.in. skrętu szosowego. Nauka 

odpowiedniego toru jazdy oraz posługiwania się balansem samochodu. Dobór odpowiedniej 

metody operowania kierownicą do rodzaju zakrętu. Koordynacja pracy rąk i nóg podczas 

wykonywania danego manewru. 

Zajęcia na specjalnie zaprojektowanej sieci dróg ośrodka DriveLand – odpowiednie profile 

zakrętów, skrzyżowania, oznaczenia poziome jak na publicznych drogach. Wszystko po to, aby 

w bezpiecznych i sterylnych (powtarzalnych) warunkach przygotować kierowcę do płynnej  

i bezpiecznej jazdy w ruchu drogowym. 

Duża przepustowość trasy, dowolne samochody. 



 

5. Off road (wytyczony w zależności od samochodów) 

Zajęcia na testowym torze terenowym, dzięki któremu pokazane zostaną zalety samochodów  

z napędem na więcej niż jedną oś, ponadto zademonstrowane zostanie działanie systemów 

wspomagających kierowcę, tj. asystent zjazdu i podjazdu na wzniesienie. 

Maksymalnie po dwa samochody na dolnej i górnej nitce. 

 

 

25 maja 2018 r., piątek 

MODUŁY SZKOLENIOWE 

1. Szarpak z kurtynami / kurtyny bez szarpaka 
Płyta poślizgowa, na którą wjeżdżają pojazdy ma wymiary 20 x 100 m jest nawadniana  

i pokryta specjalną farbą obniżającą przyczepność kół do podłoża. Dodatkowo została 

wyposażona w trzy rzędy kurtyn wodnych symulujących przeszkody. Zadaniem kursanta jest 

omijanie ich w trakcie przejazdu przez płytę poślizgową. Kurtyny mogą być uruchamiane 

poprzez panel sterowania na podstawie zadanego schematu, można również skorzystać z opcji 

uruchamiania losowego. Zajęcia realizowane z aktywnym i nieaktywnym szarpakiem. 

2. Jazda po okręgu 

Nauka pracy gazem oraz dogłębna analiza balansu samochodu podczas jazdy po okręgu  

w warunkach obniżonej przyczepności kół do podłoża (zraszana wodą nawierzchnia pokryta 

specjalną farbą obniżającą przyczepność kół do podłoża). Nieodzowny element każdego 

szkolenia. W trakcie zajęć wielokrotnie dochodzi do poślizgów głównie podsterowych, ale  

i nadsterownych. Kursanci uczą się jak ich unikać oraz jak radzić sobie w razie ich wystąpienia. 

3. Hamowanie awaryjne z ominięciem przeszkody 

Zajęcia na małej płycie poślizgowej. Zadaniem kursantów jest skuteczne hamowanie połączone 

z ominięciem przeszkody ustawionej na trasie przejazdu w obrębie płyty poślizgowej. 

4. Dynamiczny slalom z elementami jazdy szosowej 
Nauka poprawnego pokonywania zakrętów optymalnym torem jazdy. Duży nacisk kładziony 

jest na pracę gazem i hamulcem oraz na fakt, że samochód nie skręca tylko kierownicą (balans 

auta), ponadto na sposoby hamowania. 

Instruktor analizując indywidualne zachowanie każdego z uczestników kursu, udziela 

praktycznych porad, które ci na bieżąco wdrażają, podnosząc tym samym swoje umiejętności 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach na drodze. 

Infrastruktura ośrodka DriveLand została zaprojektowana w taki sposób, by moduł 

DYNAMICZNY SLALOM realizowany był w możliwie najlepszych warunkach. 

 

 

 

 

 

 

 


