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• Naucz się bezpiecznie i odpowiedzialnie prowadzić samochód

• Zostań świadomym użytkownikiem czterech kółek

• Poznaj pułapki czekające na Ciebie na polskich drogach

Prawo jazdy ma dziś niemal każdy, ale naprawdę dobrze prowadzić samochód umieją tylko 

nieliczni. Jednak wcale nie trzeba być Krzysztofem Hołowczycem, żeby w czasie codziennej jazdy 

czuć się za kierownicą pewnie i bezpiecznie. Warto natomiast mieć wiedzę i doświadczenie, 

pozwalające na wyjście z różnych, często niebezpiecznych przygód, które mogą zdarzyć się na 

zatłoczonych polskich drogach. Prawdą jest, że doświadczenia nie można wyczytać, nie zapewni 

nam go nawet najlepsza publikacja – lecz z pewnością może ona pomóc w zdobyciu wiedzy 

teoretycznej, niezbędnej do rozwijania motoryzacyjnych talentów.

Taką publikacją jest właśnie ta książka! Dzięki niej poznasz zasady bezpiecznej i ekonomicznej 

jazdy, nauczysz się wsłuchiwać w swój samochód oraz traktować go tak, aby był Twoim 

przyjacielem na dobre i złe. Odkryjesz zagrożenia, na które koniecznie należy zwracać szczególną 

uwagę na nierównych nawierzchniach krajowych szos. Dowiesz się, jak przygotować pojazd do 

prawidłowego użytkowania i jazdy zimą czy latem, poznasz typowe błędy popełniane przez 

kierowców, a także zaznajomisz się ze swoimi prawami i obowiązkami podczas policyjnej kontroli 

drogowej. Lektura książki przybliży Ci również zasady postępowania podczas wypadków, 

powstałych najprawdopodobniej z winy tych, którzy tego poradnika nie mieli okazji przeczytać…

NOWOŚĆBESTSELLER
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01.
Kupowanie samochodu jest dzisiaj prostsze niż kiedy-
kolwiek dotąd. Dlatego liczba samochodów jeżdżących 
po naszych drogach rośnie bardzo szybko. Spotykamy 
różnych kierowców — jedni radzą sobie lepiej, a inni 
gorzej; przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele.

W tym rozdziale poruszone są zagadnienia zwią-
zane z:

•	bezpieczeństwem i wygodą jazdy,
•	ekonomią jazdy,
•	systemami bezpieczeństwa stosowanymi we współ-

czesnych samochodach,
•	doskonaleniem techniki jazdy.

Przedstawione tu problemy i porady powinny być 
przeanalizowane przez każdego kierowcę, niezależnie 
od tego, jakie ma doświadczenie i ile kilometrów prze-
jechał. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez 
TNS OBOP na zlecenie Szkoły Jazdy Renault, przewa-
żająca część Polaków (80%) uważa się za dobrych lub 
bardzo dobrych kierowców, a aż 11% ankietowanych 
kierowców nie ma żadnych zastrzeżeń do swoich 
umiejętności za kierownicą. Uważają oni, że potrafią 
poradzić sobie w każdej sytuacji na drodze.

ABC  
DOBREGO  
KIEROWCY 

Fot.: Agata Łukaszewska
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Jednak przeprowadzone dla Szkoły Jazdy Renault badanie wykaza-
ło, że wysoka samoocena rzadko idzie w parze z rzeczywistą wie-
dzą o technice prowadzenia samochodu. Ankietowanym zadano py-
tania dotyczące zachowania się na drodze w sytuacjach takich jak 
poślizg czy nagłe hamowanie przed przeszkodą. Tylko nieliczni kie-
rowcy (co ósmy) poprawnie odpowiedzieli na wszystkie pytania, a aż 
co dziesiąty badany błędnie odpowiedział na wszystkie! Co więcej, 
to właśnie grupa kierowców o największej ilości popełnionych błędów 
najwyżej ocenia swoje umiejętności! Osoby, które nie zrobiły błędów — 
lub popełniły ich mniej — częściej oceniały się krytyczniej.

Niewiedzę ankietowanych potwierdziły wypowiedzi dotyczące 
uczestnictwa w ciągu ostatniego roku w wypadku drogowym lub 
stłuczce. Osoby, które w teście wiedzy wypadły najgorzej, brały udział 
w takim wydarzeniu częściej, niż badani o lepszych wynikach. Kierow-
cy o słabych wynikach częściej też przyznawali się do przejeżdżania 
na czerwonym świetle oraz przekraczania prędkości. Co ciekawe, po-
nad 80% kierowców którzy przyznali się do uczestniczenia w wypadku 
drogowym lub stłuczce, w przeważającej części oceniło swoje umie-
jętności jako dobre lub bardzo dobre.
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PODSTAWOWE ZASADY 
BEZPIECZNEJ JAZDY
Na bezpieczną jazdę samochodem składają się nie tylko sprawny po-
jazd i umiejętności kierowcy. Aby czuć się naprawdę bezpiecznie, trze-
ba spełnić wiele innych warunków.

POZYCJA ZA KIEROWNICĄ
Właściwa pozycja za kierownicą jest bardzo ważna ze względu na kom-
fort i bezpieczeństwo kierowcy. Zależy ona od kilku czynników. Zaczy-
namy od dopasowania ustawień fotela — jego odległości od pedałów 
i kierownicy, jego wysokości, kąta nachylenia oparcia. W niektórych 
samochodach można zmieniać kąt nachylenia całego fotela.

Aby przyjąć prawidłową pozycję za kierownicą, trzeba dostosować 
się do następujących zaleceń:

•	Plecy	powinny	być	oparte	na	całej	długości	oparcia	fotela — ustaw fo-
tel tak, aby po spełnieniu pozostałych kryteriów Twoje plecy w całości 
przylegały do oparcia fotela. Za pomocą regulacji nachylenia oparcia 
wybierz kąt możliwie zbliżony do kąta prostego, ponieważ Twój krę-
gosłup jest mniej obciążony, gdy jest wyprostowany. Staraj się unikać 
pozycji półleżącej (kąt rozwarty) lub ustawienia oparcia tak, by kąt 
był mniejszy niż 90 stopni.

•	Odległość	fotela	od	pedałów — ustaw taką odległość fotela od peda-
łów, aby po maksymalnym wciśnięciu pedału sprzęgła noga była lekko 
zgięta w kolanie, a udo opierało się o siedzisko fotela. Unikaj sytuacji, 
w której noga jest idealnie wyprostowana w kolanie, gdyż podczas wy-
padku lub nawet stłuczki może dojść do uszkodzenia stawu kolanowe-
go lub biodra (idealnie wyprostowana noga może przenieść uderze-
nie na kolano lub biodro). Noga nadmiernie zgięta w kolanie znacznie 
utrudnia operowanie sprzęgłem i przeszkadza w kręceniu kierownicą.

•	Odległość	od	kierownicy — po prawidłowym wyregulowaniu fotela 
względem pedałów ustaw odpowiednio kierownicę. Dzisiaj praktycz-
nie każdy nowy samochód jest wyposażony w regulowaną kolumnę 
kierownicy, umożliwiającą zmianę jej położenia w pionie i poziomie. 
Dobierając odległość od koła kierownicy, najpierw wygodnie usiądź 
w fotelu i sprawdź, czy Twoje plecy na całej długości stykają się z opar-
ciem i czy lewa noga po pełnym wciśnięciu pedału sprzęgła jest lekko 
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ugięta w kolanie. Następnie połóż przegub dłoni (nadgarstek) na górze 
koła kierownicy, na „godzinie dwunastej”. Po przybraniu takiej pozycji 
Twoje ramiona powinny przylegać do oparcia, a ręce w łokciach być 
lekko ugięte. Jeżeli ręce będą zbyt ugięte, to będziesz miał problem 
z wygodnym operowaniem kierownicą, natomiast zbyt wyprostowane 
ręce mogą być przyczyną ich drętwienia. Do zmiany odległości od kie-
rownicy wykorzystaj regulację wbudowaną w kolumnę kierowniczą. 
Operacja ta wymaga odblokowania kolumny i ustawienia kierownicy 
w odpowiedniej odległości oraz wysokości. Następnie należy zabloko-
wać kolumnę kierowniczą.

•	Ustawienia	zagłówka — kolejny ważny element, jaki trzeba ustawić, 
to zagłówek. Wysokość zagłówka powinna być dobrana tak, aby jego 
środek znalazł się mniej więcej na wysokości uszu. Jeżeli zagłówek ma 
regulację kąta pochylenia, to można go ustawić tak, aby podczas jazdy 
głowa opierała się o niego.

Opisana pozycja za kierownicą jest optymalna i zapewni Ci wygodną 
i bezpieczną jazdę. Warto wspomnieć, że możesz skorzystać z regulacji 
wysokości fotela kierowcy. Najlepiej ustawić fotel w pozycji możliwie 
najniższej, dzięki czemu ciało będzie stabilniejsze podczas pokonywa-
nia ostrych zakrętów.Fot.:  

Curtet Patrick
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PASY BEZPIECZEŃSTWA

Zapinanie pasów, z pozoru łatwa czynność, często bywa ignoro-
wane lub źle wykonywane, co przekłada się na obniżenie poziomu 
bezpieczeństwa.

Pasy bezpieczeństwa są obligatoryjnym wyposażeniem każdego 
samochodu dopuszczonego do ruchu i powinny być bezwzględnie za-
pinane przez wszystkich podróżujących. Przeszły one wiele innowacji 
od czasu ich wynalezienia. Dzisiaj stosowane są pasy bezwładnościo-
we, ukryte w specjalnych bębnach i rozwijane na taką długość, jaka 
jest potrzebna. Mają one blokadę rozwijania, działającą na przykład 
w przypadku gwałtownego hamowania i uniemożliwiającą ich rozwi-
nięcie, przez co ciało ma ograniczoną możliwość przemieszczania się. 
W niektórych samochodach są montowane systemy pirotechnicznych 
napinaczy, które w przypadku zderzenia automatycznie dociągają pasy 
i utrzymują ciało kierowcy bądź pasażera możliwie blisko siedziska 
i oparcia fotela. Czas reakcji napinaczy to zaledwie 15 ms od wykrycia 
uderzenia.

Pasy bezpieczeństwa są jednym z czynników mających decydują-
ce znaczenie dla bezpieczeństwa osób jadących samochodem. Choć 
bezsprzecznie udowodniono, że zapinanie pasów poprawia bezpie-
czeństwo i ratuje życie, nadal wiele osób lekceważy ten fakt i jeździ 
z niezapiętymi pasami.

Firma Renault w trosce o bezpie-
czeństwo i życie osób podróżujących 
samochodami tej marki stosuje dodat-
kowy system przypominający o nieza-
piętych pasach. Działa on w dwojaki 
sposób. Na desce rozdzielczej w po-
czątkowej fazie miga lampka infor-
mująca o niezapiętych pasach i słychać 
sygnał dźwiękowy o niskiej częstotli-
wości. Po upływie 30 sekund sygnał 
ten ma coraz wyższą częstotliwość, tak 
by był słyszany przy większym hałasie 
silnika, i działa w ten sposób przez 90 
sekund. Następnie lampka zaczyna 
świecić światłem ciągłym; jednocze-
śnie nadal słychać sygnał dźwiękowy. 

Niezapięte pasy w znacznym stopniu ogra-
niczają skuteczność poduszki powietrznej — 
zamiast pomóc, może ona wtedy zaszkodzić.

Statystyki pokazują, że zapięcie pasów przez 
wszystkich kierowców w Europie pozwoliło-
by ograniczyć o 20% liczbę śmiertelnych ofiar 
wypadków.

System sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej ma 
na celu zwrócenie uwagi kierowcy i pasażerów 
na niezapięte pasy; nie da się go wyłączyć.
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Opisany system obejmuje pasy zamon-
towane przy przednich fotelach, ale za-
pinać pasy powinny wszystkie osoby 
podróżujące samochodem.

Współczesne pasy mają trzy punkty 
mocowania. Pierwszym jest słupek obok 
fotela kierowcy lub pasażera, drugim za-
czep w podłodze lub fotelu, natomiast 
trzecim — umieszczony obok fotela 
zatrzask, do którego wpina się klamrę.

Prawidłowo zapięty pas powinien 
obejmować obojczyk, następnie prze-
chodzić ukośnie przez klatkę piersiową 
i dochodzić do klamry, wpiętej do za-
trzasku, obejmować biodra i kończyć się 
zaczepem w podłodze samochodu.

Po zapięciu pasa należy sprawdzić jeszcze kilka elementów, aby mieć 
pewność, że w razie konieczności spełni on swoją funkcję:

•	pas nie może być poskręcany ani poplątany,
•	pas nie może być luźny, dlatego po zapięciu dociągnij go ręcznie i usuń 

wszelkie luzy,
•	upewnij się, że dolna część pasa znajduje się na wysokości miednicy.

W Polsce zapinanie pasów jest obowiązkowe. Kierowcy jadący 
z niezapiętymi pasami mogą zostać ukarani mandatem w wysokości 

100 zł oraz 2 punktami karnymi. Dodat-
kowo mogą być ukarani, jeśli przewożą 
pasażerów, którzy również nie zapięli 
pasów. W tym przypadku mandat wy-
nosi 100 zł i jest powiązany z jednym 
punktem karnym1.

1 Stan prawny na październik 2009 r. 

Niektóre osoby są zwolnione z obowiązku za-
pinania pasów, np. kobiety w ciąży. Jednak 
w ostatnim czasie przeprowadza się liczne 
akcje zachęcające wszystkich do zapinania 
pasów.

Fot.:  
Publicis Event
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LUSTERKA

Na bezpieczeństwo i wygodę jazdy wpły-
wa również ustawienie lusterek. Prawi-
dłowo ustawione lusterka zapewnia-
ją widoczność drogi za samochodem 
i po jego bokach, a co za tym idzie, po-
zwalają precyzyjniej oceniać sytuację 
na drodze.

Obecnie każdy samochód wyposażony 
jest w dwa lusterka zewnętrzne i jedno 
wewnętrzne. Istnieją ponadto różne roz-
wiązania ułatwiające ustawianie lusterek 
i poprawiające ich funkcjonalność, np. 
niwelowanie martwych punktów lub 
systemy podgrzewające lusterka ze-
wnętrzne.

Zanim zaczniesz regulować lusterka 
zewnętrzne, zadbaj o to, aby Twoja pozycja za kierownicą była odpo-
wiednia. Najpierw ustaw fotel i kierownicę. Lusterka zewnętrzne ustaw 
tak, aby było w nich widać bok samochodu i obszar za samochodem.

Lusterko wewnętrzne ustaw tak, abyś przy prawidłowej pozycji 
za kierownicą widział tylną szybę i to, co znajduje się za nią. W więk-
szości przypadków lusterko to pozwala zobaczyć całą tylną szybę 
i fragment wnętrza samochodu.

Źle ustawione lusterka potęgują zjawisko martwego pola, polegające 
na tym, że samochód, który jedzie nieco za nami, na sąsiednim pasie, 
może być niewidoczny w lusterku. Martwe pole występuje mniej więcej 
w chwili, gdy auto jadące obok na sąsiednim pasie jest na wysokości 
tyłu naszego pojazdu.

Z tego względu niewłaściwe ustawienie lusterek prowadzi do czę-
stych wypadków na przykład podczas wyprzedzania czy zmiany pasa 
ruchu.

We współczesnych samochodach stosuje się różne rozwiązania ma-
jące na celu redukcję martwego pola. Najczęściej spotykanym rozwią-
zaniem są lusterka asferyczne, rzadziej — sferyczne.

•	Lusterko płaskie daje dokładny obraz odpowiadający temu, co widać 
za samochodem, ale ogranicza pole widzenia.

Fot.:  
Cugny Claude
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•	Lusterko sferyczne stanowi wycinek kuli o dużym promieniu i daje 
obraz nieco pomniejszony, ale za to poszerza pole widzenia i niwelu-
je martwe pole.

•	Lusterko asferyczne stanowi połączenie dwóch poprzednich rodza-
jów lusterek — na zewnętrznym końcu lusterka płaskiego dołączone 
jest zwierciadło sferyczne.

Lusterko asferyczne można rozpoznać po tym, że jego zewnętrzny 
fragment jest wydzielony za pomocą kreski.

OCHRONA PASAŻERÓW
Wspomniano, że obowiązek zapinania pasów mają także pasażero-

wie. Ma to istotny wpływ na ich bezpieczeństwo. Dlatego wymagaj, 
aby Twoi pasażerowie obowiązkowo zapinali pasy, bez względu na to, 
czy jadą na przednim, czy tylnym siedzeniu.

Bardzo ważną kwestią jest przewożenie dzieci. W tym przypadku 
nie wystarczy zapięcie pasa bezpieczeństwa; dla dzieci w wieku do lat 
12 i o wzroście do 150 cm obowiązkowy jest specjalny fotelik.

Istnieje wiele rodzajów fotelików dziecięcych, które dzielą się na kil-
ka podstawowych kategorii.

Fot.: Dingo
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•	Kategoria 0 i 0+ — foteliki przeznaczone dla dzieci o wadze do 10 kg, 
które mają jeszcze delikatne kości i są szczególnie podatne na urazy 
w przypadku zderzenia samochodu. Zaleca się, aby przewozić takie 
dzieci tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu pasażera. Rozwią-
zanie to daje możliwość obserwacji dziecka podczas jazdy, z kolei 
dziecko widzi rodzica i zachowuje się spokojnie. Aby przewozić dziec-
ko na przednim fotelu tyłem do kierunku jazdy, wykorzystaj fotelik 
o kształcie muszli, wyposażony we własne pasy bezpieczeństwa. Poza 
tym obowiązkowo	musisz	wyłączyć	poduszkę	powietrzną	po	stronie	pa-
sażera (zajrzyj do instrukcji obsługi swojego samochodu).

•	Kategoria 1 — foteliki przeznaczone dla dzieci o wadze od 9 do 18 kg 
(najczęściej w wieku od 2 do 4 lat). Montuje się je na tylnym siedzeniu. 
Konstrukcja takiego fotelika chroni miednicę dziecka oraz organy we-
wnętrzne przed zgnieceniem przez trzypunktowe pasy bezpieczeństwa 
montowane seryjnie w samochodach osobowych. Foteliki zaliczane 
do tej kategorii są wyposażane we własne pasy bezpieczeństwa; mają 
możliwość regulacji kąta nachylenia i ustawiania bocznych zagłówków.

•	Kategoria 2 — foteliki dla dzieci o wadze od 15 do 25 kg (najczęściej 
w wieku od 4 do 7 lat).

•	Kategoria 3 — poduszki dla dzieci o wadze od 22 do 36 kg (najczęściej 
w wieku powyżej 7 lat), mające prowadnice pasów bezpieczeństwa za-
montowanych w samochodzie. Jeśli poduszka jest bez oparcia, trzeba 
ustawić zagłówek tak, by jego górna krawędź znajdowała się na wy-
sokości głowy dziecka.

Niezależnie od kategorii należy wybrać rozwiązanie, które będzie 
najwygodniejsze dla dziecka. Poza tym sprawdź, czy Twój samochód 
jest wyposażony w system mocowania fotelików, i wybierz odpo-
wiednią konstrukcję fotelika. Przykładem popularnego mocowania 
fotelików samochodowych jest rozwią-
zanie o nazwie ISOFIX, wykorzystujące 
uchwyty przytwierdzone do karoserii 
samochodu i wyprowadzone w odpo-
wiednich punktach normalnego sie-
dzenia. Odpowiednie złącza pozwala-
ją wygodnie i, co ważne, prawidłowo 
zamontować dowolny fotelik zgodny 
z tym rozwiązaniem.

Każdego roku w Europie w wypadkach drogo-
wych odnosi obrażenia 60 tysięcy dzieci. Ro-
dzice powinni zatem starannie dobierać foteliki 
do wieku i wagi swoich dzieci. Właściwie do-
brany fotelik dla 9-miesięcznego dziecka, za-
mocowany tyłem do kierunku jazdy, zmniejsza 
o 88% ryzyko poważnych obrażeń ciała dziec-
ka podczas wypadku.
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Niezależnie od rodzaju fotelika oraz posiadanego samochodu trzeba 
pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

•	jeżeli przewozisz dziecko na przednim fotelu tyłem do kierunku jazdy, 
obowiązkowo wyłącz przednią poduszkę powietrzną pasażera,

•	przeczytaj dokładnie instrukcję montażu fotelika i upewnij się, 
czy nie popełniłeś błędu,

•	umieszczając dziecko w foteliku, zapnij wszystkie pasy, w które jest on 
wyposażony.

Pasażerami mogą być także zwierzęta. Trzeba zadbać o to, żeby one 
same były bezpieczne oraz żeby nie stanowiły zagrożenia dla osób 
podróżujących w samochodzie. Dostępnych jest wiele różnych roz-
wiązań, poczynając od prostych, plastikowych boksów mocowanych 
w samochodzie, w których umieszcza się zwierzę, a kończąc na wy-
rafinowanych konstrukcjach.

PRAWIDŁOWE PRZEWOŻENIE BAGAŻY
Wyjazd w długą podróż to niemal zawsze konieczność przewożenia 
bagaży i większej liczby osób. Z tego podrozdziału dowiesz się, jak 
umieścić w samochodzie bagaże, by dodatkowe obciążenie nie stano-
wiło zagrożenia i nie utrudniało jazdy.

Fot.:  
Thirion Philippe
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W pierwszej kolejności trze-
ba zadbać o to, aby we wnętrzu 
samochodu nie znajdowały się 
luźne przedmioty. Podczas gwał-
townego hamowania niezabez-
pieczony przedmiot może się 
nagle przesunąć i np. wywołać 
dekoncentrację kierowcy albo 
ograniczyć mu widoczność.

Bagaże najlepiej umieszczać 
w bagażniku, a jeżeli jakiś przed-
miot musi być przewożony 
w kabinie, to należy ulokować 
go tak, aby się nie przemieszczał.

Wkładając rzeczy do bagażni-
ka, również postaraj się wyeliminować możliwość przesuwania się ich, 
gdy samochód będzie hamował czy pokonywał zakręty. Luźny, przesu-
wający się bagaż może na przykład wpłynąć na przyczepność tylnych 
opon samochodu do jezdni i w konsekwencji doprowadzić do poślizgu.

Do przewożenia drobnych przedmiotów warto wykorzystać spe-
cjalne kosze lub siatki zabezpieczające. Dzięki temu można uniknąć 
przemieszczania się tych rzeczy w bagażniku.

Kolejnym bardzo ważnym problemem jest równomierne rozmiesz-
czenie ładunku i pasażerów. Pasażerowie powinni zająć odpowiednie 
miejsca, aby ich ciężar rozkładał się równomiernie na całej powierzchni 
pojazdu. Podobnie postępuj z bagażem. Nierównomierne rozmieszcze-
nie ciężaru w pojeździe może prowadzić do problemów z przyczep-
nością lub do niestabilnej jazdy na zakrętach.

STAN TECHNICZNY POJAZDU
Bezpieczeństwo i komfort jazdy zależą także od stanu techniczne-
go pojazdu. Najważniejsze związane z tym elementy opisano poniżej. 
Wiele z nich można sprawdzić samodzielnie, bez konieczności korzy-
stania ze specjalnych usług.

•	Widoczność — nie ulega wątpliwości, że aby jechać, trzeba widzieć, 
co się dzieje na drodze i dookoła samochodu. W zimie odśnież cały sa-
mochód, a nie tylko przednią szybę. Zadbaj o to, aby wszystkie szyby 

Fot.: Bermer 
Anthony
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były czyste i aby ładunki przewożone w samochodzie nie zasłaniały 
Ci widoczności. Sprawdź również poziom płynu w zbiorniku spryski-
waczy i stan piór wycieraczek.

•	Ciśnienie	w	oponach	i	stan	ogumienia — przed wyruszeniem w trasę 
sprawdź ciśnienie w oponach. Wymagane wartości ciśnienia znajdziesz 
w instrukcji obsługi pojazdu lub na tabliczce znamionowej, zwykle 
montowanej w profilu drzwi. Nieodpowiednie ciśnienie w oponach 
prowadzi do szybszego zużycia się bieżnika lub problemów z przy-
czepnością. Bieżnik widoczny na oponie ma duże znaczenie dla bez-
pieczeństwa i nie powinieneś jeździć samochodem, w którym jest on 
mocno zużyty. Producenci stosują specjalne rozwiązania pozwalające 
łatwo określić stopień zużycia opony. Mogą to być na przykład kolo-
rowe paski, pokazujące się, gdy opona nadaje się do wymiany. Spoty-
ka się też specjalne wypustki ukryte w kanałach bieżnika — gdy bież-

nik się z nimi zrównuje, należy zmienić 
opony na nowe. Więcej informacji i po-
rad na temat opon znajdziesz w dal-
szej części książki. Warto wspomnieć, 
że większość samochodów marki Re-
nault może być wyposażonych w elek-
troniczne systemy wykrywające nie-
odpowiednie ciśnienie w oponach 
i powiadamiające o tym kierowcę.

•	Amortyzatory — rolą amortyzatorów jest poprawa komfortu jazdy 
i tłumienie drgań przenoszonych z kół do wnętrza pojazdu. Zużyte 
lub uszkodzone amortyzatory powodują, że koła nie przylegają z od-
powiednią siłą do nawierzchni, co w praktyce prowadzi do proble-
mów z przyczepnością, niestabilnej jazdy samochodu oraz znacznego 
wydłużenia drogi hamowania. Amortyzatory powinny być regularnie 
kontrolowane (robi to ASO — autoryzowana stacja obsługi — podczas 
okresowych przeglądów) i wymieniane w razie konieczności.

•	Hamulce — współczesne samochody wyposażane są w hamulce tar-
czowe, składające się ze stalowej tarczy i zaciskających się na niej 
klocków podczas hamowania. Hamulce mają różne systemy wspo-
magania hydraulicznego oraz mechanizmy poprawiające skuteczność 
hamowania, np. ABS (niem. Anti-Blockier-System — elektroniczny sys-
tem sterowania układu hamulcowego), EBV (ang. Electronic	Breake	
V — korektor siły hamowania) czy asystent nagłego hamowania (wię-
cej informacji o systemach związanych z hamowaniem i poprawą 

Statystyki pokazują, że aż 6% wypadków 
śmiertelnych, do których dochodzi na auto-
stradach, spowodowanych jest przez pęknię-
cie opony. Przyczyną pęknięcia opony może 
być jej nadmierne zużycie, zbyt niskie lub zbyt 
wysokie ciśnienie lub jej uszkodzenia mecha-
niczne.



19

Rozdział 01 ABC dobrego kierowcy

bezpieczeństwa znajdziesz w dalszej 
części książki). Istnieje kilka możli-
wości sprawdzenia hamulców. W nie-
których modelach samochodów znaj-
dziesz kontrolki na desce rozdzielczej, 
informujące o konieczności wymiany 
klocków. Sprawdź poziom płynu ha-
mulcowego w zbiorniczku wyrównaw-
czym umieszczonym w komorze silni-
ka. Sygnałem, że hamulce mogą być 
zużyte, jest głośny pisk lub dźwięki 
przypominające tarcie dwóch kawał-
ków metalu o siebie. Wreszcie możesz 
pojechać do serwisu lub na stację dia-
gnostyczną i sprawdzić siłę hamowa-
nia. O problemach z hamulcami może 
świadczyć mocne nagrzewanie się ob-
ręczy kół, co łatwo zauważysz, gdy 
zatrzymasz pojazd po przejechaniu 
większego dystansu.

•	Światła — w Polsce jazda z włączonymi światłami jest obowiązkowa. 
Sprawdzaj, czy w Twoim samochodzie wszystkie światła są sprawne 
(przepalona żarówka to częsta usterka) i czy są czyste. Niektóre mo-
dele samochodów Renault są wyposażane w specjalne czujniki, auto-
matycznie włączające światła.

STYL ŻYCIA I ZDROWIE
Na to, jak jeździmy, wpływają też czynniki związane z naszym stylem 
życia i zdrowiem.

•	Sen — jeżeli jesteś przemęczony i niewyspany, to Twoje reakcje są 
opóźnione. Nie wyruszaj wtedy w długą drogę, gdyż możesz zasnąć 
za kierownicą lub popełnić jakiś błąd prowadzący do wypadku. W dłu-
gie podróże wyjeżdżaj wcześnie rano. Unikaj ciągłego prowadzenia sa-
mochodu przez kilkanaście godzin.

•	Kawa	i	napoje	energetyzujące — nadużywanie ich może prowadzić 
do nadpobudliwości i nieprzewidzianych zachowań. Staraj się nie nad-
używać kawy czy napojów energetyzujących podczas długotrwałej jazdy  

W Europie 40% wypadków śmiertelnych zda-
rza się nocą. Na noc przypada zaledwie 10% 
całego dobowego ruchu pojazdów. Dlatego 
firma Renault w swoich samochodach stosu-
je specjalne czujniki i systemy, które automa-
tyzują włączanie świateł.

Fot.: Thirion 
Philippe
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samochodem. Czasem lepszym rozwiązaniem jest kilkunastominuto-
wa drzemka na parkingu.

•	Alkohol	i	narkotyki	— kierowca będący pod wpływem środków odu-
rzających ma ograniczoną możliwość postrzegania otoczenia, dłuższy 
czas reakcji oraz problemy z panowaniem nad swoimi działaniami.

•	Telefon	w	samochodzie — używanie telefonu przez kierowcę podczas 
jazdy dekoncentruje go i może być przyczyną wypadku. Korzystanie 
z telefonu w sposób wymagający trzymania go w ręku stanowi wykro-
czenie drogowe, karane mandatem oraz punktami karnymi (dozwo-
lone jest korzystanie z zestawu głośnomówiącego).

PODSTAWOWE ZASADY  
EKO-JAZDY
Aby zacząć jeździć ekonomicznie, trzeba odrzucić kilka mitów i wyeli-
minować niepotrzebne przyzwyczajenia. Dostępne są liczne szkolenia 
i kursy, które uczą, jak zaoszczędzić nawet 20 – 25% paliwa. Poniżej 
podano zalecenia opracowane z udziałem instruktorów Szkoły Jazdy 
Renault, dotyczące ekonomicznej jazdy.

•	Minimalizuj	wagę	samochodu — nie należy wozić zbędnych rzeczy. 
Im lżejszy samochód, tym mniejsze spalanie. Ładunek o wadze 100 
kg umieszczony w samochodzie o masie 1500 kg powoduje wzrost 
zużycia paliwa nawet o 5%.

•	Minimalizuj	opory	powietrza — bagażnik zamontowany na dachu za-
burza aerodynamikę pojazdu, zwiększa opory powietrza i w konse-
kwencji zużycie paliwa. Jeżeli masz na dachu samochodu nieużywany 
bagażnik, to zdemontuj go.

•	Podczas	uruchamiania	silnika	nie	wciskaj	pedału	przyspieszenia — 
współczesne silniki nie potrzebują tego rodzaju pomocy przy rozru-
chu. Pracę nowoczesnego silnika kontroluje komputer dobierający ilość 
paliwa tak, by rozruch był optymalny i ekonomiczny. Włączanie silnika 
przy wciśniętym pedale przyspieszenia powoduje tylko niepotrzebny 
wzrost zużycia paliwa i może być przyczyną problemów z rozruchem.

•	Nie	czekaj,	aż	silnik	się	nagrzeje	— przekonanie, że po uruchomieniu 
zimnego silnika trzeba zaczekać, aż się on nagrzeje, jest błędne. Powo-
duje to tylko, że zużycie paliwa wzrasta. Każde 3 minuty pracy silnika 
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na biegu jałowym przekładają się na zużycie paliwa, które wystarczy-
łoby do przejechania 1 km. Silnik szybciej się nagrzeje podczas jazdy.

•	Nie	nadużywaj	pierwszego	biegu — pierwszy bieg służy wyłącznie do ru-
szania i natychmiast po wykonaniu tej czynności włącz drugi bieg. 
Dzięki temu obroty silnika będą niższe i samochód spali mniej paliwa.

•	Optymalnie	operuj	skrzynią	biegów — jedź na najwyższym możliwym 
biegu i utrzymuj jak najniższe obroty. W samochodzie z silnikiem ben-
zynowym bieg należy zmieniać na wyższy najpóźniej po osiągnięciu 
2500 obrotów, a w pojeździe z silnikiem wysokoprężnym po osiągnię-
ciu 2000 obrotów na minutę.

•	Nie	przekraczaj	prędkości	uznawanej	za	ekonomiczną — jeżeli pozwalają 
na to przepisy najlepiej podróżować z prędkością 90 km/h. Przy tej 
prędkości i najwyższym biegu silnik nie osiąga swojego maksymalne-
go momentu obrotowego. Pojazd zwiększający prędkość ze 120 do 140 
km/h zużywa aż o 20% więcej paliwa.

•	Hamuj	silnikiem — do skrzyżowania należy dojeżdżać na biegu 
i ze zwolnionym pedałem przyspieszenia. Dzięki temu samochód wy-
traca prędkość, hamując silnikiem, co w tym czasie ogranicza do zera 
spalanie i odciąża hamulce, których używa się wtedy w mniejszym 
stopniu. Trzeba pamiętać o redukcji biegów. Powinna ona następować 

Fot.: Hylen Bo
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najpóźniej, gdy obroty silnika spadną do 1200 na minutę. Jeśli będziesz 
przeprowadzał ją zbyt wcześnie, oszczędność paliwa będzie zniko-
ma. Ponadto samochód jadący z włączonym biegiem jest znacznie ła-
twiej kontrolować w przypadku nagłych i nieprzewidzianych sytuacji — 
na przykład można wtedy w razie potrzeby natychmiast przyspieszyć. 
Takiej możliwości nie ma, gdy włączony jest bieg jałowy.

•	Wyłączaj	silnik	podczas	postojów	trwających	dłużej	niż	60	sekund — je-
żeli wiesz, że postój będzie trwał przynajmniej 60 sekund, wyłącz silnik.

•	Zachowuj	odpowiedni	odstęp	za	pojazdem	jadącym	przed	Tobą	i	prze-
widuj	swoje	manewry — obserwuj, co się dzieje na drodze, i staraj się 
przewidywać rozwój sytuacji. Jeżeli na przykład wiesz, że po przeje-
chaniu kilkuset metrów będziesz musiał się zatrzymać, to nie przy-
spieszaj, by później nie musieć hamować zbyt gwałtownie. Utrzymu-
jąc odpowiednią odległość od pojazdów jadących przed Tobą, będziesz 
mógł jechać płynnie i hamować silnikiem.

•	Sprawdzaj	ciśnienie	w	oponach — zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnie-
nie w oponach powoduje zwiększenie się oporów toczenia, co ozna-
cza wzrost zużycia paliwa. Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach 
i miej na uwadze to, że może się ono zmieniać w zależności od tem-
peratury otoczenia.

•	Wyłącz	zbędne	urządzenia	elektryczne	i	z	umiarem	korzystaj	z	klima-
tyzacji — każdy włączony odbiornik energii elektrycznej w samocho-
dzie wpływa na zużycie paliwa. Klimatyzacja zwiększa je nawet o 1 litr 
na 100 km. Jeżeli możesz, wyłącz klimatyzację i inne zbędne odbior-
niki energii elektrycznej.

•	Przyspieszaj	dynamicznie	i	płynnie — płynność jazdy jest warunkiem 
oszczędności. Unikaj gwałtownego przyspieszania i następnie nagłego 
zwalniania. Ruszaj płynnie, dynamicznie, ale unikaj „gazu do dechy”. 
Wystarczy, że wciśniesz pedał przyspieszenia do trzech czwartych 
jego skoku. Zmieniaj biegi zgodnie z zaleceniami, które zamieszczo-
no powyżej.

•	Planując	trasę,	wybieraj	warianty	pozbawione	korków	i	sygnalizacji	
świetlnej,	nawet	jeśli	są	dłuższe — częste zatrzymywanie się i rusza-
nie przekłada się na zwiększone zużycie paliwa. Gdy planujesz tra-
sę, wybierz rozwiązanie pozwalające uniknąć stania w korkach lub 
w miejscach, gdzie ruch jest sterowany sygnalizacją świetlną. Płynne 
przejechanie dłuższej trasy może być oszczędniejsze niż pokonanie 
krótszego odcinka, ale pełnego korków czy innych utrudnień w ruchu.
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Powyższe rady przestrzegane oddzielnie nie przyniosą zbyt dużych 
oszczędności, ale gdy już będziesz miał wprawę w stosowaniu się do nich, 
Twoje oszczędności w zużyciu paliwa mogą być znaczne i osiągnąć na-
wet 20 – 25%. Jeśli samochodem zatankowanym do pełna mogłeś prze-
jechać zwykle np. 500 km, to przy ekonomicznej jeździe, której zasady 
podano powyżej, możesz zwiększyć ten zasięg aż o 100 – 125 km.

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA 
STOSOWANE WE WSPÓŁCZESNYCH 
SAMOCHODACH
Współczesne samochody są wyposażane w różne systemy, które mają 
poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania oraz ułatwić kie-
rowcy wykonywanie określonych czynności. Liderem wśród produ-
centów wprowadzających nowości w swoich samochodach jest firma 
Renault, od dawna traktująca bezpieczeństwo priorytetowo, czego 
najlepszym dowodem są maksymalne oceny w testach zderzeniowych 
Euro NCAP — http://www.euroncap.com.

Firma Renault postrzega bezpieczeństwo wielopłaszczyznowo. 
W pierwszej kolejności producent stawia na zapobieganie ewentualnym 
zagrożeniom. Wśród rozwiązań ograniczających prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia trzeba wymienić:

•	Reflektory	ksenonowe — statystyki jasno pokazują, że 40% wszystkich 
wypadków śmiertelnych w Europie ma miejsce nocą. Dlatego rzeczą 
oczywistą jest to, że należy poprawić system oświetlenia samocho-
du. Samochody Renault są wyposażane (fabrycznie bądź opcjonalnie) 
w nową generację żarówek, zwanych lampami wyładowczymi (kse-
nonowymi). Wśród licznych zalet nowych żarówek warto wymienić 
m.in. to, że nie powodują one oślepiania innych kierowców, wytwa-
rzane przez nie światło jest bardziej zbliżone do naturalnego światła 
dziennego, światła mijania mają większy zasięg (klasyczne halogeny 
oświetlają 40 m drogi, a żarówki ksenonowe aż 100 m), promień świa-
tła jest szerszy, przez co duży obszar jest dobrze oświetlony. To wszyst-
ko umożliwia kierowcy lepszą ocenę warunków na drodze i przekłada 
się na znaczny wzrost bezpieczeństwa.

http://www.euroncap.com

	Szkola bezpiecznej jazdy. eBook.pdf
	Spis treści
	01. ABC dobrego kierowcy
	Podstawowe zasady bezpiecznej jazdy
	Podstawowe zasady Eko-jazdy
	Systemy bezpieczeństwa stosowane we współczesnych samochodach





