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Illinois pozostaje krajowym liderem w
zakresie
bezpieczeństwa
ruchu
drogowego. W ciągu ostatniej dekady
liczba ofiar śmiertelnych wypadków
drogowych w naszym stanie znacznie
spadła. Wynika to w dużej mierze z
innowacyjnych wysiłków na rzecz
zwalczania jazdy pod wpływem alkoholu
oraz rozproszonej uwagi podczas jazdy, jak również
wyraźniejszych wytycznych dla świeżo upieczonych nastoletnich
kierowców. Zwiększona świadomość kierowców i unikanie
niebezpiecznych zachowań podczas jazdy ma kluczowe
znaczenie dla Illinois, aby odnotować dalszy spadek liczby ofiar
śmiertelnych wypadków drogowych.
Począwszy od 3 maja 2023, rząd federalny będzie wymagał, aby
DL [prawo jazdy] lub ID (ID) [dowód osobisty] były zgodne z REAL
ID. Pozwoli to na ich wykorzystanie jako dowodu tożsamości,
który jest konieczny do okazania w celu wejścia na pokład lotów
krajowych oraz wejścia do baz wojskowych lub chronionych
placówek federalnych. Nie każda osoba potrzebuje karty REAL
ID, dlatego oferujemy Ci wybór. To Ty decydujesz, czy
potrzebujesz REAL ID, czy standardowego DL/ID. Więcej
informacji znajduje się na następnych stronach.
Proces ubiegania się o DL/ID zgodne z REAL ID wymaga
zwiększonych środków bezpieczeństwa, które spełniają
obowiązujące wytyczne federalne. W rezultacie musisz
dostarczyć dokumentację potwierdzającą Twoją tożsamość,
numer ubezpieczenia społecznego, miejsce zamieszkania i
podpis.
Prosimy pamiętać, że nie ma natychmiastowej potrzeby
ubiegania się o DL/ID zgodne z REAL ID. Obecne DL/ID stanu
Illinois będą przyjmowane jako dokumenty weryfikujące
tożsamość w celu wejścia na pokład lotów krajowych oraz
wejścia do baz wojskowych lub chronionych placówek
federalnych do 3 maja 2023 Aby uzyskać więcej informacji o
programie Real ID, odwiedź REAL ID.ilsos.gov lub zadzwoń pod
numer 833‐503‐4074.
Jako Sekretarz Stanu będę nadal utrzymywać najwyższe
standardy bezpieczeństwa ruchu i usług publicznych w Illinois.
Jesse White
Sekretarz Stanu Illinois

wchodzi w życie 3

maja 2023.

Twoje aktualne prawo jazdy lub dowód osobisty (DL/ID) będą akceptowane na
lotniskach,w bazach wojskowych i chronionych placówkach federalnych do
1 października 2021 roku. Dajemy Ci do wyboru uzyskanie REAL ID lub
zachowanie standardowego DL/ID. Bez pośpiechu zapoznaj się ze swoimi opcjami.

NIE POTRZEBUJESZ REAL ID, jeśli:
• Posiadaszważny paszport lubkartę
paszportową USA; lub
• Nie korzystasz z samolotu jako
środka transportu krajowego; lub
• Nie odwiedzasz baz wojskowych; lub
• Nie odwiedzasz chronionych
placówek federalnych.

POTRZEBUJESZ REAL ID, jeśli:

• Nie posiadasz ważnego paszportu
lub karty paszportowej USA ORAZ
• Korzystasz z samolotu jako środka
transportu krajowego; lub
• Odwiedzasz bazy wojskowe; lub
• Odwiedzasz chronione placówki
federalne.
Standardowe DL/ID

REAL ID
DL/ID

Prowadzenie pojazdu
(tylko DL)

TAK

TAK

Używanie do ogólnych
celów identyﬁkacyjnych

TAK

TAK

Wejście na pokład
lotu krajowego (USA)
po 1 października 2021 roku

NIE

TAK

Wejście do bazy wojskowej
lub chronionej placówki federalnej po 1 października 2021

NIE

TAK

Działanie

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zadzwoń na numer:

833-503-4074
lub odwiedź:

REALID.ilsos.gov
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Poznaj swoje opcje.
Obowiązują ograniczenia federalne

Standardowe
oznaczenie karty

Proces składania wniosku o standardowe
prawo jazdy lub dowód osobisty
Jeśli Twoje DL/ID jest obecnie ważne i nie wygasa
wkrótce, nie musisz podejmować żadnych działań.
KROK 1: Jeśli Twoje DL/ID wkrótce wygaśnie, odwiedź
oddział Driver Services [Biuro usług dla Kierowców]
w placówce Sekretarza Stanu i zrób zdjęcie oraz przystąp
do wymaganych egzaminów.
KROK 2: Odbierz tymczasowy, zabezpieczony dokument
papierowy DL/ID w placówce.
KROK 3: Po przeprowadzeniu przeglądu i weryfikacji
dokumentów, Twoje nowe stałe standardowe DL/ID
zostanie do Ciebie wysłane w ciągu 15 dni roboczych.

Opłaty za Real ID oraz standardowe
DL/ID są takie same.
W przypadku podróży krajowych
dopuszczalny jest paszport USA
lub REAL ID.
W przypadku podróży
międzynarodowych
konieczne jest posiadanie
paszportu USA.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat paszportów,
napisz npic@state.gov lub zadzwoń na 8774872778

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zadzwoń na numer:

833-503-4074

Dokonaj odpowiedniego dla siebie wyboru.

REAL ID
Oznaczenie ze Złotą
Gwiazdą

Proces składania wniosku o
REAL ID prawo jazdy lub dowód osobisty
KROK 1: Jeśli Twoje DL/ID wkrótce wygaśnie, odwiedź oddział
Driver Services [Biuro usług dla Kierowców] w placówce Sekretarza
Stanu i zrób zdjęcie oraz przystąp do wymaganych egzaminów.
KROK 2: Wszyscy wnioskodawcy muszą przedstawić dowód
tożsamości. (Np.: amerykański akt urodzenia, paszport USA,
dokument upoważniający do pracy, kartę stałego pobytu lub
paszport zagraniczny z zatwierdzonym formularzem I‐94).
*Prosimy pamiętać, że dokumenty zmiany nazwiska, takie jak akt
małżeństwa, będą wymagane, jeżeli wnioskodawca przedstawi akt
urodzenia z nazwiskiem innym niż jego obecne nazwisko.
KROK 3: Wszyscy wnioskodawcy muszą przedstawić dowód
pełnego Social Security Number (SSN) [numeru ubezpieczenia
społecznego]. (Np: kartę SSN, W‐2 lub odcinek wypłaty z pełnym
SSN.)
KROK 4: Wszyscy wnioskodawcy muszą dostarczyć dwa aktualne
dokumenty z nazwiskiem wnioskodawcy potwierdzające
zamieszkanie. (Np.: rachunek za media, umowę najmu,
akt/świadectwo własności lub wyciąg bankowy.)
KROK 5: Wszyscy wnioskodawcy muszą przedstawić dokument
potwierdzający podpis. (Np.: kartę kredytową/debetową,
anulowany czek lub aktualny dokument DL/ID Illinois.)
KROK 6: Odbierz tymczasowy, zabezpieczony dokument
papierowy DL/ID w placówce. *Należy pamiętać, że Transportation
Security Administration (TSA) [Administracja Bezpieczeństwa
Transportu] i agenci federalni nie przyjmą dokumentu
papierowego.
KROK 7: Po przeprowadzeniu przeglądu i weryfikacji dokumentów,
Twoje nowe stałe REAL ID zostanie do Ciebie wysłane w ciągu
15 dni roboczych.
*Aby uzyskać pełną listę akceptowalnych dokumentów dla kroków 25, odwiedź:

Czy Twoje

NAZWISKO
ULEGŁO ZMIANIE?
Potrzebujesz

Oto jak należy się przygotować

W przypadku gdy nazwisko na Twoim akcie urodzenia jest
INNE niż Twoje aktualne nazwisko, rząd federalny wymaga
dodatkowych dokumentów w celu zweryfikowania Twojej
tożsamości.
Akceptowane dokumenty potwierdzające tożsamość, jeśli Twoje
nazwisko uległo zmianie:

• Zaświadczenie o małżeństwie (poświadczone przez County Clerk’s office
[urząd hrabstwa]; zaświadczenie wydane przez kościół nie jest akceptowane)
• Sądowy nakaz zmiany nazwiska

(Kopie dokumentów nie są akceptowane.)

PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE:

• Dokumenty wielokrotnej zmiany nazwiska będą wymagane, jeśli Twoje
nazwisko uległo zmianie wiele razy.
• Jeśli posiadasz ważny paszport z aktualnym imieniem i nazwiskiem,
dodatkowe dokumenty NIE są wymagane.

Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń
pod numer 833-503-4074.

SEKRETARZ STANU ILLINOIS

WST PNA
REJESTRACJA
WST PNA REJESTRACJA DL/ID
Użytkownik może dokonać wstępnej rejestracji przed wizytą w ośrodku obsługi
kierowców w celu odnowienia DL w stanie Illinois lub ID, lub uzyskania
poprawionego DL lub ID. Ten proces wstępnej rejestracji nie gwarantuje
wydania DL w stanie Illinois lub ID, chyba że pomyślnie ukończysz wszystkie
stosowne testy i procesy weryfikacji. Proces korekty DL lub ID obejmuje:
Zmianę imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia,
płci lub numeru ubezpieczenia społecznego (SSN).
•
Zmianę wzrostu, wagi, koloru oczu lub włosów.
•
Uzyskanie pierwszego CDL.
•
Zmiana klasyfikacji DL lub dodanie klasyfikacji motocyklowej.
•
Dodanie lub usunięcie ograniczenia lub zatwierdzenie.
Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić:
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To wydanie Przepisów Ruchu DrogowegoStanu Illinois jest tak dokładne, jak to możliwe
w momenciepublikacji. Broszura zawiera informacje,które musisz znać,aby zdać pisemny
egzamin z przepisów i znaków drogowych w celu uzyskania podstawowych uprawnień do
prowadzenia pojazdu. Niniejsza broszura zawiera informacje na temat uzyskania prawa
jazdy, praw dotyczących prawa jazdy, kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ogólne
informacje dotyczące przepisów ruchu drogowego w Illinois i powiązanych rozporządzeń.

3

Język Illinois Compiled Statutes [Skompilowanych Statutów Illinois] jest zwarty i parafrazo
wany i nie obejmuje wszystkich przepisów prawa, ani nie wyjaśnia wszystkich możliwych
sytuacji, z którymi zmagają się kierowcy podczas prowadzenia pojazdu silnikowego. Porad
nik zawiera także informacje dotyczące bezpieczeństwa na drogach, które nie są unormo
wane prawem. Ma służyć jako narzędzie dla kierowców i nie powinien być cytowany jako
podstawa prawna w sądzie. Dodatkowe informacje i formularze są dostępne na stronie
www.cyberdriveillinois.com.

UWAGA DO CZYTELNIKA: Proces składania wniosku o dokument zgodny z REAL ID
wymaga zwiększonych środków bezpieczeństwa, które spełniają obowiązujące
wytyczne federalne, nawet jeśli dana osoba ma już wydane standardowe prawo
jazdy lub dowód osobisty Illinois (DL/ID). W związku z tym, wnioskodawcy muszą
dostarczyć dokumentację potwierdzającą ich tożsamość, numer ubezpieczenia
społecznego, miejsce zamieszkania i podpis.
O ile nie zaznaczono inaczej, informacje zawarte w tym rozdziale, dotyczące procesu ubiegania się o prawo jazdy lub dowód osobisty, dotyczą zarówno dokumentów wydanych zgodnie z REAL ID, jak i dokumentów wydanych standardowo.
Aby uzyskać więcej informacji na temat programu REALID ID Illinois, odwiedź
www.REALID.ilsos.gov lub zadzwoń pod numer 833-503-4074.
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Rozdział 1: Prawo jazdy stanu Illinoise
Aby legalnie prowadzić pojazd w stanie Illinois, kierowca musi posiadać ważne
prawo jazdy stanu Illinois. Prawo jazdy jest klasyfikowane według dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu (GVWR) kierowcy. Lista wszystkich klasyfikacji kierowców
znajduje się na stronie 116.
Kierowca ubiegający się o podstawowe prawo jazdy na prowadzenie samochodu
w stanie Illinois otrzymuje prawo jazdy klasy D. Posiadacze prawa jazdy klasy D
mogą również prowadzić wynajęte pojazdy o wadze do 26 000 funtów [11,793
kilogramów] podczas transportu własności osobistej lub własności należącej do
członka najbliższej rodziny w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
w obrębie stanu Illinois. Od kierowcy wymaga się pomyślnego ukończenia kursu
bezpieczeństwa dotyczącego bezpiecznego korzystania z wypożyczonego pojazdu
i powinien otrzymać na ten temat informacje od wypożyczalni.
Kierowca musi spełnić specjalne wymagania, aby obsługiwać autobus szkolny,
autobus organizacji religijnej, pojazd do opieki nad dziećmi, pojazd wykorzysty
wany do nieodpłatnego wspólnego korzystania z jazdy lub pojazd używany
do transportu osób starszych. Osoby ubiegające się o prawo jazdy powinny odwie
dzić lokalny odział Driver Services [Biuro Usług dla Kierowców] lub zadzwonić
do Safe Ride Section [Sekcji Bezpiecznej Jazdy] w biurze Sekretarza Stanu,
na numer 2177827674.
Procedury uzyskiwania licencji na prowadzenie motocykla lub pojazdu użytkowego
można znaleźć w Illinois Motorcycle Operator Manual [Poradniku dla kierowców
motocykli w stanie Illinois], Rules of the Road for Non-CDL Vehicles [Przepisach
drogowych dotyczących pojazdów innych niż pojazdy do CDL] lub w Commercial
Driver’s License Study Guide [Poradniku o komercyjnym prawie jazdy], dostępnych
w dowolnej placówce Sekretarza Stanu lub na www.cyberdriveillinois.com.
Procedury uzyskiwania tymczasowego prawa jazdy znajdują się w Temporary Visi
tor Driver’s License Quick Guide [Skróconym poradniku na temat tymczasowego
prawa jazdy], dostępnym na stronie www.cyberdriveillinois.com.

Ograniczenia wiekowe — Kierowcy w wieku 1621 lat
Aby uzyskać prawo jazdy stanu Illinois, należy mieć ukończone 18 lat. Obowiązują
następujące wyjątki:
• Osoby w wieku 16 lub 17 lat mogą otrzymać prawo jazdy, jeśli pomyślnie ukoń
czą zatwierdzony przez stan kurs na prawo jazdy, zaliczą 50 godzin jazd prak
tycznych i zdadzą trzy części egzaminu na prawo jazdy. Jeśli rodzic nie może
towarzyszyć osobie małoletniej w placówce, Oświadczenie/Zgoda na wydanie
prawa jazdy osobie nieletniej musi zostać podpisana przez opiekuna prawnego
lub odpowiedzialną osobę dorosłą w wieku powyżej 21 lat. Więcej informacji
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na temat uzyskiwania prawa jazdy przed ukończeniem 18 lat znajduje się
na stronie 18.
• Jeśli dana osoba po raz pierwszy składa wniosek o prawo jazdy stanu Illinois,
ma 18, 19 lub 20 lat i nigdy nie uzyskała prawa jazdy lub nie ukończyła zatwier
dzonego licealnego lub komercyjnego kursu na prawo jazdy, to musi z powo
dzeniem ukończyć sześciogodzinny kurs na prawo jazdy dla dorosłych,
prowadzony przez certyfikowanego przez Sekretarza Stanu organizatora kształ
cenia dorosłych kierowców, aby uzyskać prawo jazdy. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.cyberdriveillinois.com.
• Kierowcy w wieku poniżej 18 lat nie wolno prowadzić żadnego wynajętego
pojazdu świadczącego usługi przewozowe (np. transportu osób) ani żadnego
pojazdu wymagającego komercyjnego prawa jazdy.
• Kierowca w wieku poniżej 21 lat nie może prowadzić wynajętego pojazdu prze
wożącego więcej niż 10 pasażerów, furgonetki, autobusu organizacji religijnej,
autobusu szkolnego, pojazdu przewożącego osoby starsze lub pojazdu do opieki
nad dziećmi.

Wyjątki

Kierowcom wolno prowadzić pojazdy w Illinois bez ważnego prawa jazdy stanu
Illinois, jeśli zaistnieje jedna z następujących okoliczności:
• Przeprowadzili się na stałe do Illinois z innego stanu lub kraju i posiadają ważne
prawo jazdy inne niżprawo jazdy stanu Illinois. Należy wtedy uzyskać prawo
jazdy Illinois w ciągu 90 dni lub przed wygaśnięciem posiadanego prawa jazdy,
w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
• Odwiedzają lub przejeżdżają przez Illinois samochodem i mają ważne prawo
jazdy z rodzinnego stanu lub kraju.
• Są studentami spoza stanu uczęszczającymi do kolegium/uniwersytetu w Illinois;
zarówno oni jak i ich małżonek/małżonka oraz dzieci mogą prowadzić samochód
z ważnym prawem jazdy ze swojego rodzinnego stanu lub kraju.
• Pełnią służbę w siłach zbrojnych USA; zarówno oni jak i ich małżonek/małżonka
oraz pozostający na ich utrzymaniu dzieci mogą prowadzić samochód z ważnym
prawem jazdy ze swojego rodzinnego stanu.
• Służą w siłach zbrojnych USA poza Stanami Zjednoczonymi, ale są legalnymi
rezydentami stanu Illinois; zarówno oni jak i ich małżonek/małżonka oraz pozos
tający na ich utrzymaniu dzieci mogą prowadzić pojazdy w ciągu pierwszych
120 dni od dnia ich powrotu, jeśli wcześniej uzyskali prolongatę swojego prawa
jazdy.
• Służą jako pracownicy cywilni w siłach zbrojnych USA lub Departamencie
Obrony USA poza Stanami Zjednoczonymi, ale są rezydentami stanu Illinois;
zarówno oni jak i ich małżonek/małżonka oraz pozostający na ich utrzymaniu
dzieci mogą prowadzić pojazdy przez pierwsze 120 dni od powrotu, jeżeli wcześ
niej uzyskali prolongatę swojego prawa jazdy.
• Są zatrudnieni przez rząd USA lub członka sił zbrojnych USA; nie potrzebują waż
nego prawa jazdy stanu Illinois, jeśli podróżują w celach służbowych i prowadzą
pojazd będący własnością rządu lub wydzierżawiony rządowi.
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• Tymczasowo prowadzą pojazd drogowy na drodze lub ciągnik rolniczy między
zabudowaniami gospodarczymi i pobliskimi polami uprawnymi.

Zmiana nazwiska/adresu na prawie
jazdy/dowodzie osobistym stanu Illinois
Posiadacz prawa jazdy lub dowodu osobistego stanu Illinois, który legalnie zmienił
swoje nazwisko, musi wystąpić o poprawione prawo jazdy/dowód osobisty. Należy
to zrobić w ciągu 30 dni od zmiany nazwiska. Kierowca musi dostarczyć dokumen
tację, która łączy nowe nazwisko z nazwiskiem na posiadanym prawie
jazdy/dowodzie osobistym oraz w aktach w sekretariacie stanu. Imię i nazwisko
widniejące na prawie jazdy/dowodzie osobistym będzie pełnym imieniem i nazwi
skiem zarejestrowanym w chwili urodzenia, po zawarciu związku małżeńskiego,
przez Urząd Ubezpieczeń Społecznych lub w inny sposób ustalony w drodze czyn
ności prawnych.
Posiadacz prawa jazdy lub dowodu tożsamości musi powiadomić biuro Sekretarza
Stanu o zmianie adresu w ciągu 10 dni od każdej przeprowadzki:
• odwiedzając ośrodek obsługi kierowców,
• odwiedzając stronę www.cyberdriveillinois.com usług online, lub
• wysyłając pismo na adres: Secretary of State, Driver Services Department,
Address Change, 2701 S. Dirksen Pkwy., Springfield, IL 62723.
Posiadacze prawa jazdy lub dowodu osobistego nie otrzymają nowy dokument
odzwierciedlający zmianę adresu, dopiero jak odwiedzą oddział, przedstawią
akceptowane dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania, w tym aktualny
adres do korespondencji (patrz strona 117), i uiszczą odpowiednią opłatę.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o prawo
jazdy/dowód osobisty
Aby otrzymać prawo jazdy/dowód osobisty stanu Illinois, wnioskodawcy muszą
dostarczyć akceptowane formy identyfikacji, aby udowodnić swoje nazwisko, datę
urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego, miejsce zamieszkania i podpis. Prosimy
o zapoznanie się z listą akceptowanych dokumentów tożsamości na stronie 104.
Wnioskodawcy powinni pamiętać o następujących kwestiach:
• Porównanie podpisów jest wymagane w procesie weryfikacji.
• Liczba wymaganych dokumentów zależy od tego, czy osoba ubiega się o prawo
jazdy/dowód osobisty po raz pierwszy czy też składa wniosek o wydanie dupli
katu lub poprawionego prawa jazdy/dowodu osobistego.
• Należy podać prawidłowy adres pocztowy w momencie składania wniosku.
Wnioskodawcy będą musieli zrobić zdjęcie, oddać wszystkie inne prawa
jazdy/dowody osobiste/tymczasowe zezwolenia Illinois, zdać odpowiednie egza
miny i uiścić odpowiednią opłatę.
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Osoba ubiegająca się o tymczasowe prawo jazdy powinna zapoznać się ze Temporary Visitor Driver’s License Quick Guide [Skróconym poradnikiem tymczasowego prawa jazdy] w celu uzyskania informacji na temat wymaganych
dokumentów.
Osoby ubiegające się po raz pierwszy o wydanie prawa jazdy/dowodu osobis
tego zgodnego z REAL ID
Osoby ubiegające się po raz pierwszy o prawo jazdy/dowód osobisty zgodne
z REAL ID (nawet jeśli posiadają już standardowe prawo jazdy/dowód osobisty),
są zobowiązane do przedstawienia następujących dokumentów:
• Dowód tożsamości* (w tym obywatelstwo USA lub status prawny);
• Dowód daty urodzenia;
• Dowód numeru ubezpieczenia społecznego;
• Dowód podpisu; i
• Dwa dokumenty potwierdzające zamieszkanie w Illinois.
*Jeżeli wnioskodawca przedstawia dokumenty tożsamości z nazwiskiem różnią
cym się od jego/jej obecnego nazwiska (takie jak poświadczony akt urodzenia),
musi przedstawić dodatkową dokumentację wskazującą przyczynę zmiany
nazwiska (np. akt małżeństwa, odpis wyroku rozwodowego, dokumenty adop
cyjne itp.).
Osoba po raz pierwszy ubiegająca się o wydanie standardowego prawa
jazdy/dowodu osobistego stanu Illinois
Wnioskodawca po raz pierwszy ubiegający się o wydanie standardowego prawa
jazdy/dowodu osobistego stanu Illinois jest zobowiązany do przedstawienia nastę
pujących dokumentów:
• Dowód daty urodzenia;
• Dowód numeru ubezpieczenia społecznego;
• Dowód zamieszkania (jeden dokument); i
• Dowód podpisu.
Prosimy o odniesienie się do listy akceptowanych dokumentów tożsamości na
stronie 104. Jeden dokument może służyć za potwierdzenie więcej niż jednego
wymagania (np. może potwierdzać jednocześnie podpis i pobyt).
Osoby ubiegające się o dowód osobisty dla osoby niepełnosprawnej muszą rów
nież przedstawić formularz zatytułowany Application for an Illinois Person with a
Disability Identification Card [Wniosek o dowód osobisty stanu Illinois dla osoby
z niepełnosprawnością]. Taki formularz musi być odpowiednio wypełniony i pod
pisany przez lekarza.
Duplikat/poprawione prawo jazdy/dowód osobisty
Wnioskodawca po raz pierwszy ubiegający się o wydanie duplikatu lub poprawio
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negoprawa jazdy/dowodu osobistego stanu Illinois jest zobowiązany do przedsta
wienia następujących dokumentów:
• Dowód podpisu pisemnego; oraz
• Dowód zamieszkania, jeśli wnioskodawca wnioskuje o zmianę adresu na doku
mencie.
Wnioskodawca może wnioskować o duplikat prawa jazdy/dowodu osobistego
w serwisie internetowym cyberdriveIllinois.com, pod warunkiem że nie ma zmian
w adresie, nazwisku lub dacie urodzenia.
Osoba składająca wniosek o zmianę nazwiska, daty urodzenia, numeru ubezpie
czenia społecznego lub płci musi przedstawić dowód tożsamości, aby powiązać
zmianę danych z poprzedniego dokumentu z nowymi.
Osoba poniżej 60 roku życia, której prawo jazdy zostało skradzione, musi przed
stawić raport policyjny, aby otrzymać duplikat prawa jazdy/dowodu osobistego
bez ponoszenia kosztów. Osoby powyżej 60. roku życia nie potrzebują raportu
policyjnego, aby otrzymać bezpłatnie duplikat prawa jazdy/dowodu osobistego.

Odnowienie prawa jazdy/dowodu osobistego
Około 90 dni przed wygaśnięciem prawa jazdy kierowca z Illinois powinien otrzy
mać od Sekretarza Stanu zawiadomienie o odnowieniu, zawierające informacje
o tym, jakie dokumenty należy dostarczyć i jakie testy są konieczne. Kierowca
może odnowić prawo jazdy na okres do jednego roku przed wygaśnięciem dwu
lub czteroletniego prawa jazdy. Kierowca może odnowić prawo jazdy na okres do
sześciu miesięcy przed wygaśnięciem rocznego prawa jazdy.
Kierowcy mogą nie otrzymać powiadomienia o odnowieniu, jeśli nie powiadomią
biura Sekretarza Stanu o zmianie nazwiska lub adresu. Obowiązkiem kierowcy jest
odnowienie prawa jazdy przed jego wygaśnięciem, niezależnie od tego, czy otrzy
mał listowne powiadomienie o konieczności odnowienia prawa jazdy.
Prawo jazdy jest ważne przez cztery lata i wygasa w dniu urodzin kierowcy, z wyjąt
kiem następujących przypadków:
• Kierowcy w wieku poniżej 21 lat — prawo jazdy wygasa trzy miesiące po
21 urodzinach.
• Kierowcy w wieku 81–86 lat — prawo jazdy ważne przez dwa lata.
• Kierowcy w wieku 87 lat i starsi — prawo jazdy wymaga corocznego przedłużenia.
• Kierowcy posiadający tymczasoweprawo jazdy — ważne przez trzy lata lub do
wygaśnięcia dokumentów imigracyjnych.
Informacje na temat odnowienia tymczasowego prawa jazdy oraz listę akcepto
wanych dokumentów można znaleźć w Temporary Visitor Driver’s License Quick
Guide [Skróconym poradniku tymczasowego prawa jazdy] lub na stronie
www.cyberdriveillinois.com.
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Odnowienie standardowe
Aby odnowić prawo jazdy, wnioskodawcy muszą:
• Odwiedzić oddział Driver Services [Biuro usług dla kierowców] i przedstawić
aktualne prawo jazdy/dowód osobisty oraz powiadomienie o odnowieniu.
• Odwiedzić stronę usług online CyberdriveIlinois.com, jeśli dotarło powiadomie
nie o odnowieniu numeru PIN.
• Zdać odpowiednie egzaminy, jeśli jest to wymagane.
• Uiścić odpowiednią opłatę i zrobić nowe zdjęcie.
Wnioskodawcy, którzy nie są w stanie oddać swojego aktualnego prawa jazdy lub
dowodu tożsamości, muszą przedstawić dowód podpisu. Wnioskodawcy, którzy
muszą zmienić swój adres muszą przedstawić jeden dokument stałego pobytu,
jeśli posiadają standardowe prawo jazdy lub dowód tożsamości oraz dwa doku
menty stałego pobytu, jeśli posiadają REAL ID. Jeśli wnioskodawcy nie mają aktual
nego prawa jazdy lub dowodu osobistego lub wymagane są zmiany, muszą
przedstawić następujące dokumenty:
• Dowód daty urodzenia;
• Numeru ubezpieczenia społecznego;
• Dowód zamieszkania, jeśli wnioskodawca ubiega się o zmianę adresu na doku
mencie (dwa dokumenty dla wnioskodawców o REAL ID i jeden dokument dla
wnioskodawców o dokumenty wydane w sposób standardowy); i
• Dowód podpisu pisemnego.
Osoba ubiegająca się o odnowienie prawa jazdy lub dowodu osobistego zgodnego
z REAL ID, która nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, musi przedstawić
aktualny dokument potwierdzający legalny status.
Po dokonaniu płatności i pomyślnym zakończeniu wszelkich wymaganych testów,
Sekretarz Stanu wyda tymczasowy, zabezpieczone papierowe prawo jazdy/dowód
osobisty, który jest ważny przez 90 dni.
Po przejrzeniu i weryfikacji dokumentów, stałe prawo jazdy lub dowód osobisty
zostanie wydrukowane w centralnej placówce i wysłane do wnioskodawcy pocztą,
zwykle w ciągu 15 dni roboczych, na adres podany przez wnioskodawcę w oddziale
Driver Services [Biurze usług dla kierowców]. Prawo jazdy i/lub dowody osobiste
nie zostaną dostarczone przez pocztę, jeśli istnieje polecenie przekazania lub jakie
kolwiek zawieszenie usługi pocztowej na adres podany przez wnioskodawcę.
Jeśli wnioskodawcy nie otrzymają stałego prawa jazdy lub dowodu tożsamości po
15 dniach roboczych od wizyty w oddziale, mogą sprawdzić status swojego wniosku
na stronie www.cyberdriveillinois.com lub zadzwonić pod numer 2177827044.
Rejestracja wstępna na prawo jazdy/dowód osobisty
Można dokonać wstępnej rejestracji przed wizytą w placówce Sekretariatu Stanu
w celu odnowienia prawa jazdy lub karty identyfikacyjnej stanu Illinois lub uzys
kania poprawionego prawa jazdy lub dowodu osobistego.
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Powyższy proces wstępnej rejestracji nie gwarantuje wydania prawa jazdy lub
dowodu osobistego stanu Illinois, chyba że pomyślnie przejdziesz wszystkie sto
sowne testy i procesy weryfikacji.
Odnowienie Safe Driver
Program Safe Driver Renewal [Odnowienie Bezpiecznego Kierowcy] umożliwia pew
nym kierowcom, którzy nie popełnili żadnych wykroczeń drogowych, na odnowienie
ich prawa jazdy zdalnie i wizytę w oddziale Driver Services [Biurze usług dla kierow
ców] tylko raz na osiem lat. Uprawniony kierowca otrzyma powiadomienie pocztą
ze szczegółowym opisem procesu odnowienia online, telefonicznie lub pocztą.
Aby zakwalifikować się do programu odnowienia Safe Driver, kierowca musi:
• Być w wieku 2274 lat;
• Nie posiadać komercyjnego prawa jazdy (CDL) lub zezwolenia kierowcy auto
busu szkolnego;
• Nie mieć wykroczeń drogowych, sankcji, raportów o wypadkach lub wymagań
dotyczących przeglądu raportów medycznych; i
• Uzyskać weryfikację informacji z ubezpieczenia społecznego za pośrednictwem
internetowego systemu weryfikacji ubezpieczeń społecznych.
Uwaga: Osoby wnioskujące o dokumenty zgodne z REAL ID, które nie są obywa
telami USA, nie kwalifikują się do programu odnowienia certyfikatu Safe Driver.

Kary za oszustwo związane z prawem
jazdy/dowodem osobistym
Aresztowanie, możliwe pozbawienie wolności do pięciu lat oraz 12miesięczne
zawieszenie lub cofnięcie prawa jazdy grozi za następujące przestępstwa:
• Złożenie wniosku o prawo jazdy/dowód osobisty, który zawiera nieprawdziwe
informacje.
• Przedstawienie fałszywej identyfikacji w celu uzyskania prawa jazdy/dowodu
osobistego.
• Korzystanie z fikcyjnego lub nielegalnie zmienionego prawa jazdy/zezwolenia.
• Przedstawienie prawa jazdy/dowodu osobistego innej osoby jako własnego.
• Umożliwienie innej osobie świadomego korzystania z dokumentów tożsamości
w celu ubiegania się o prawo jazdy/dowód osobisty przy użyciu ich nazwiska.

Raport medyczny
Ubiegając się o prawo jazdy, wnioskodawcy zostaną zapytani o wszelkie dolegli
wości fizyczne lub psychiczne, które mogą potencjalnie wpłynąć na bezpieczne
prowadzenie pojazdu silnikowego, lub o jakiekolwiek leki (przepisane lub
dostępne bez recepty), narkotyki lub alkohol, które mogą wpłynąć na ich zdolność
prowadzenia pojazdu. W niektórych przypadkach wnioskodawcy muszą przed
stawić raport medyczny wykonany przez licencjonowanego lekarza potwierdza
jący ich zdolność medyczną do bezpiecznego prowadzenia pojazdu silnikowego.
Raport należy przedstawić personelowi oddziału Driver Services [Biura usług dla
kierowców] w ciągu 90 dni od daty podpisania go przez lekarza. Formularz jest
dostępny w dowolnym oddziale Driver Services [Biura usług dla kierowców] lub
na stronie www.cyberdriveillinois.com.
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Jeśli u kierowcy wystąpi stan chorobowy, który może spowodować utratę przy
tomności lub utratę zdolności do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, musi on
powiadomić biuro Sekretarza Stanu w ciągu 10 dni od uzyskania informacji o tym
stanie. Niezastosowanie się do tego wymogu może doprowadzić do anulowania
prawa jazdy i uprawnień kierowcy.

Rejestry jazdy/zaświadczenia
Sekretarz Stanu prowadzi rejestr wykroczeń drogowych i wypadków drogowych
nagromadzonych przez kierowcę, który uzyskał prawo jazdy w stanie Illinois. Jeśli kie
rowcy Illinois zostaną skazani za naruszenie przepisów drogowych podczas jazdy w
innym stanie, wykroczenie zostanie uwzględnione w ich rejestrze. Jeśli kierowcy, któ
rzy nie są rezydentami stanu Illinois zostaną skazani za wykroczenia drogowe w Illinois
wymagające są natychmiastowego działania, zostanie dla nich ustanowiony rejestr
w Illinois, a wykroczenia drogowe zostaną również zgłoszone do ich rodzimego stanu.
Kierowcy z Illinois mogą zakupić kopię swojego rejestru jazdy w wybranych oddzia
łach Driver Services [Biurze usług dla kierowców]. Aby zlokalizować oddział, należy
odwiedzić stronę www.cyberdriveillinois.com i wybrać opcję Facility Finder [Znajdź
Oddział]. Rejestry jazdy/zaświadczenia można również uzyskać, przesyłając pisemny
wniosek do: Secretary of State, Abstract Unit, 2701 S. Dirksen Pkwy., Springfield,
IL 62723. Wniosek musi zawierać imię i nazwisko kierowcy, datę urodzenia i numer
prawa jazdy wraz ze stosowną opłatą. Osoba ubiegająca się o udostępnienie rejes
tru jazdy musi przedstawić odpowiednie dokumenty tożsamości.
Abstrakty do nauki jazdy można teraz kupić przez Internet na stronie
www.cyberdriveillinois.com.

Programy związane z prawem jazdy
Biuro Sekretarza Stanu jest zobowiązane do zadania pewnych pytań niezwiąza
nych z prowadzeniem pojazdu podczas procesu ubiegania się o prawo
jazdy/dowód osobisty. Wśród nich znajdują się:
• Rejestr dawców narządów/tkanek stanu Illinois — Wnioskodawcy w wieku 16
lat i starsi zostaną poproszeni o dołączenie do rejestru. Więcej informacji na
temat programu dawców narządów można znaleźć na stronie www.LifeGoe
sOn.com lub pod numerem 8002102106.
• Oznaczenie Veteran [Weteran] — Oznaczenie „VETERAN” może być umiesz
czone na awersie prawa jazdy/dowodu osobistego stanu Illinois na żądanie
wnioskodawcy. W momencie składania wniosku wnioskodawca musi przedsta
wić dowód honorowego zwolnienia z oddziału służb wojskowych USA lub przej
ścia na emeryturę ze służb wojskowych USA lub służby w charakterze rezerwisty
lub członka Gwardii Narodowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.cyberdriveillinois.com lub dzwoniąc do Departamentu Spraw Weteranów
Illinois na numer 8004379824.
• Rejestracja wyborcza — Osoba ubiegająca się o standardowe prawo jazdy/dowód
tożsamości zostanie powiadomiona, czy jest obecnie zarejestrowana do głosowa
nia, a jeśli tak, to pod jakim adresem. Jeśli nie jest zarejestrowana, osoba ta zosta
nie zapytana, czy chce się zarejestrować do głosowania lub czy chce zaktualizować
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swój adres rejestracyjny wyborcy. Aplikacja zostanie przesłana elektronicznie do
Illinois State Board of Elections [Komisji ds. Wyborów Stanu Illinois]. Osoba, która
ubiega się o prawo jazdy/dowód osobisty zgodny z REAL ID oraz dostarczyła dowód
obywatelstwa USA zostanie poinformowana, że jej prawo jazdy/dowód osobisty
będzie również służyć jako aplikacja do rejestracji do głosowania, a informacjazo
stanie elektronicznie przesyłanado Komisji ds. Wyborów Stanu Illinois, chyba że
wnioskodawca zrezygnuje z rejestracji wyborczej. Komisja Wyborcza przekaże
wnioski o rejestrację wyborcy do odpowiednich lokalnych władz wyborczych. Tym
czasowe prawo jazdy nie kwalifikuje się do rejestracji do głosowania.
• Selective Service [System ewidencji poborowych] — Zgodnie z prawem fede
ralnym wszyscy mężczyźni w wieku 18–25 lat muszą zarejestrować się w syste
mie ewidencji poborowych. Podpis na wniosku o prawo jazdy/dowód osobisty
każdego kwalifikującego się mężczyzny poświadcza, że został on zarejestrowany
lub, jeśli nie jest już zarejestrowany, upoważnia Biuro Sekretarza Stanu do zgło
szenia jego danych do rejestracji w systemie ewidencji poborowych.
• Emergency Contact Database [Baza Kontaktów Alarmowych] — Posiadacze
prawa jazdy/dowodu osobistego Illinois mogą zarejestrować się w Bazie Kon
taktów Alarmowych Illinois. Program umożliwia przekazanie danych kontakto
wych organom ścigania lub służbom ratowniczym w przypadku wypadku lub
sytuacji awaryjnej. Osoby rejestrujące się mogą również dostarczyć informacje
dotyczące niepełnosprawności lub specjalnych potrzeb medycznych. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.cyberdriveillinois.com.

Opłaty za prawo jazdy/dowód osobisty*
*Koszt dokumentów DL/ID zgodnych z REAL ID i standardowych dokumentów jest
taki sam.
Prawo jazdy/Zezwolenie
Tymczasowe zezwolenie .............................................................................20 USD
Prawo jazdy, wiek 1820 lat...........................................................................5 USD
Prawo jazdy, wiek 21–68 lat ........................................................................30 USD
Prawo jazdy, wiek 6980 lat...........................................................................5 USD
Prawo jazdy, wiek 8186 lat...........................................................................2 USD
Prawo jazdy, wiek 87 i starsi....................................................................Bezpłatne
Tymczasowe prawo jazdy ...........................................................................30 USD
Dodanie nowej klasyfikacji; nie w momencie odnowienia (z wyjątkiem CDL)...5 USD
Zezwolenie na prowadzenie autobusu szkolnego .........................................4 USD
Uwaga: Oprócz zwykłej opłaty za prawo jazdy, wnioskodawca uiści dodatkową
opłatę w wysokości $5 za dodanie/przedłużenie klasyfikacji motocykla M lub L.
Stanowy dowód osobisty
Stanowy dowód osobisty, poniżej 18 roku życia ...........................................5 USD
Stanowy dowód osobisty, 1864 lata ..........................................................20 USD
Stanowy dowód osobisty, 65 lat i więcej; Osoby niepełnosprawne .......Bezpłatne
Duplikat/poprawione prawo jazdy/zezwolenie
Duplikat/poprawione prawo jazdy/zezwolenie.............................................5 USD
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Duplikat/poprawione prawo jazdy/zezwolenie, 8186 lat.............................2 USD
Duplikat/poprawione prawo jazdy/zezwolenie, 87 lat więcej ................Bezpłatne
Duplikat/poprawione tymczasowe (90dniowe) prawo jazdy.......................5 USD
Duplikat/poprawione tymczasowe prawo jazdy ...........................................5 USD
Duplikat prawa jazdy/zezwolenia, poniżej 60 roku życia (prawo jazdy zostało skra
dzione, wymagany pełny raport policyjny) .............................................Bezpłatne
Duplikat prawa jazdy /zezwolenia, 60 lat i więcej (prawo jazdy zostało zgubione/
skradzione) .............................................................................................Bezpłatne
Duplikat/poprawiony stanowy dowód osobisty
Duplikat tymczasowego (90dniowego) stanowego dowodu osobistego .....5 USD
Duplikat stanowego dowodu osobistego, poniżej 18 roku życia ...................5 USD
Duplikat stanowego dowodu osobistego, 18–64 lata ................................20 USD
Duplikat stanowego dowodu osobistego (dowód osobisty został skradziony,
wymagany jest pełny raport policyjny) ...................................................Bezpłatne
Duplikat stanowego dowodu osobistego, 60 lat i więcej (dowód osobisty zastał
zgubiony/skradziony)..............................................................................Bezpłatne
Poprawiony tymczasowy (90dniowy) stanowy dowód osobisty..................5 USD
Poprawiony stanowy dowód osobisty, poniżej 18 roku życia........................5 USD
Poprawiony stanowy dowód osobisty, 18–64 lat ........................................10 USD
Poprawiony stanowy dowód osobisty, 65 lat i więcej.............................Bezpłatne
Aktywni członkowie służb zbrojnych (także małżonkowie/małżonki i dzieci
mieszkające w domu)
Duplikat prawa jazdy/zezwolenia/stanowego dowodu osobistego ........Bezpłatne
Opłaty mogą ulec zmianie legislacyjnej. Aktualne informacje o opłatach można
znaleźć na stronie www.cyberdriveillinois.com. Opłaty CDL znajdują się w Commercial Driver’s License Study Guide [Poradniku o komercyjnym prawie jazdy].
Więcej informacji na temat opłat za tymczasowe prawo jazdy, znajduje się w Temporary Visitor Driver’s License Quick Guide [Skróconym poradniku tymczasowego
prawa jazdy], oraz na stronie www.cyberdriveillinois.com.
Sekretarz Stanu rozszerzył usługi internetowe dla społeczeństwa, umożliwiając
dostęp do informacji poprzez wizytę na stronie www.cyberdriveillinois.com. Nie
które z tych usług obejmują:
• Odnowienie ważnego prawa jazdy dla kwalifikujących się kierowców;
• Odnowienie ważnego dowodu osobistego dla osób w wieku 2264 lat (seniorzy
w wieku 65 lat i starsi mają bezpłatne, niewygasające dowody osobiste);
• Uzyskanie wyciągu z rejestru kierowców;
• Odnowienie naklejki na tablicę rejestracyjną;
• Składanie dokumentów dotyczących usług komercyjnych, takich jak rejestracje
i sprawozdania roczne; oraz
• Klienci, których sprawy dotyczą przesłuchań administracyjnych, mogą kontak
tować się z adminhearings@ilsos.gov.
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Rozdział 2: Egzaminy na prawo jazdy
Osoby ubiegające się o prawo jazdy, mogą być zobowiązane do badania wzroku,
a także egzaminów pisemnych i egzaminów praktycznych na prawo jazdy. Badania
wzroku oraz test pisemny są wymagane do wystawienia lub odnowienia wszyst
kich zezwoleń.
Wnioskodawcy mogą trzykrotnie podejść do każdego z tych egzaminów w ciągu
jednego roku od daty uiszczenia opłaty aplikacyjnej.
Wnioskodawcy, którzy mają w rejestrze jazdy wypadki drogowe lub inne wykro
czenia w trakcie prowadzenia pojazdu, mogą być zobowiązani do zdania pisem
nych i/lub praktycznych egzaminów na prawo jazdy.

Oszukiwanie i przekupstwo
Osoby przystępujące do egzaminu pisemnego zostaną ostrzeżone, jeśli zostanie
zaobserwowane, że robią coś, co można uznać za podejrzane podczas jego trwa
nia. Może to być, między innymi, otwarta książka znajdująca się w polu widzenia
egzaminowanego, rozglądanie się lub sprawdzanie telefonu komórkowego lub
innego urządzenia bezprzewodowego podczas egzaminu. Każda osoba przyłapany
na oszukiwaniu podczas egzaminu nie zda go i nie będzie mogła go powtórzyć
przez 30 dni. Przystąpienie do jakiejkolwiek części egzaminu na prawo jazdy za
inną osobę jest przestępstwem zagrożonym grzywną i obowiązkową karą wię
zienia na okres minimum siedmiu dni.
Biuro Sekretarza Stanu może odmówić wydania prawa jazdy i/lub tymczasowego
zezwolenia każdej osobie, która próbuje wpłynąć na jakiekolwiek działanie zwią
zane z wydaniem dokumentu. Obejmuje to próbę przekupienia lub wpłynięcia na
pracownika biura Sekretarza Stanu, właściciela komercyjnej szkoły kierowców lub
dowolną osobę upoważnioną do nauki jazdy lub kierowania dowolną częścią egza
minu na prawo jazdy.

Badanie wzroku
Wszystkie osoby ubiegające się o na prawo jazdy muszą przejść badanie wzroku
lub przedłożyć dokument Vision Specialist Report [Raport specjalisty ds. wzroku]
wypełniony przez licencjonowanego optyka, okulistę lub lekarza, datowany
w ciągu sześciu miesięcy od wizyty w gabinecie. Taki formularz jest dostępny
w każdym lokalnym Oddziale Driver Services [Biurze usług dla kierowców] lub na
stronie www.cyberdriveillinois.com. Wymagania dotyczące wzroku obejmują:
• Minimalną ostrość widzenia 20/40 z soczewkami korekcyjnymi lub bez nich. Kie
rowca z ostrością między 20/41 a 20/70 jest ograniczony tylko do jazdy w dzień.
• Pole widzenia o co najmniej 140 stopniach (zdolność zobaczenia co się dzieje
z boku) z soczewkami korekcyjnymi lub bez.
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Wnioskodawcy noszący okulary lub soczewki kontaktowe otrzymają prawo jazdy
z zaznaczonym ograniczeniem, polegającym na obowiązku noszenia okularów lub
soczewek kontaktowych podczas prowadzenia pojazdu. Wnioskodawcy noszący
soczewki teleskopowe muszą spełnić specjalne wymagania i przejść dodatkowe
badania wzroku, aby otrzymać prawo jazdy.

Egzamin pisemny
Każdy kierowca musi zdawać egzamin pisemny co osiem lat, z wyjątkiem kierowcy
nie mającego na swoim koncie naruszeń przepisów ruchu drogowego. Podsta
wowy egzamin pisemny wymaga od osób ubiegających się o prawo jazdy umie
jętności:
• Zidentyfikowania znaków drogowych według kształtu, koloru lub symbolu.
• Zidentyfikowania sygnałów drogowych i znaków poziomych.
• Odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania prawda/fałsz doty
czące przepisów ruchu drogowego, zasad bezpieczeństwa, zapobiegania wypad
kom i wyposażenia pojazdu.
Wymagania egzaminacyjne dla motocykli, ciężarówek i autobusów są inne. Kierowcy
powinni zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi dla tego typu pojazdów.

Egzamin praktyczny
Nowi kierowcy są zobowiązani do zdania egzaminu praktycznego na prawo jazdy.
Kierowcy w wieku 75 lat i starsi oraz każdy kierowca, który ukończył 75 lat i odna
wia prawo jazdy, musi zdać egzamin praktyczny na prawo jazdy.
Jeżeli osoba ubiegająca się o prawo jazdy jest w wieku 21 lat lub więcej i robi to
po raz pierwszy, sugeruje się zapisanie do szkoły nauki jazdy dla dorosłych przed
złożeniem wniosku o prawo jazdy.
Aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, używany pojazd musi:
• Posiadać odpowiednią licencję i wymagany sprzęt wymieniony na stronie 103104.
• Być w kategorii wagowej zaznaczonej na wniosku o prawo jazdy.
• Być odpowiednio ubezpieczony. W momencie egzaminu należy przedstawić
dowód ubezpieczenia.
• Posiadać widoczne przednie i tylne tablice rejestracyjne stanu Illinois oraz ważną
naklejkę rejestracyjną. Jeżeli pojazd jest zarejestrowany poza Illinois, musi on
spełniać wymagania rejestracyjne danego stanu.
• Zostać poprowadzony do placówki przez kierowcę z ważnym prawem jazdy/
zezwoleniem.
Tylko egzaminator może być z kierowcą podczas egzaminu praktycznego na prawo
jazdy. Obecność dzieci lub zwierząt domowych w samochodzie podczas egzaminu
nie jest dozwolona i nie mogą być pozostawione bez opieki w placówce podczas
trwania egzaminu praktycznego. Jeśli wnioskodawcy zabierają ze sobą dzieci lub
zwierzęta, muszą wziąć również kogoś, kto się nimi zajmie.
Podczas egzaminu na prawo jazdy kierowca i egzaminator muszą mieć zapięte
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pasy bezpieczeństwa, zgodnie z prawem. Kierowcy automatycznie nie zdadzą
egzaminu, jeśli popełnią jakiekolwiek wykroczenie drogowe lub dopuszczą się
jakiegokolwiek niebezpiecznego działania podczas egzaminu.
Kierowcy są oceniani na podstawie umiejętności wykonania kilku zadań i manew
rów, w tym:
• Sprawdzanie elementów sterujących pojazdu, w tym hamulca postojowego
i lusterek. Przed uruchomieniem pojazdu kierowca musi dokonać wszystkich
regulacji siedzeń, pasów bezpieczeństwa, lusterek i innych urządzeń.
• Wycofanie pojazdu o około 50 stóp [15 metrów] przy niskiej prędkości, prosto
i płynnie. Podczas wykonywania tego manewru kandydaci powinni obrócić
głowę w prawo i obserwować tył.
• Zawrócenie pojazdu za pomocą zaułka po lewej stronie ulicy. Kandydaci powinni
włączyć lewy kierunkowskaz przed wjechaniem w zaułek, wycofać samochód
z zaułka i pozostać po swojej stronie ulicy.
• Parkowanie pod górę na poboczu drogi. (Patrz strona 40.)
• Rozpoczęcie jazdy pod górę z pozycji zaparkowanej. (Patrz strona 40.)
• Parkowanie z góry na poboczu drogi. (Patrz strona 40.)
• Rozpoczęcie jazdy z góry z pozycji zaparkowanej. (Patrz strona 40.)
• Kontrolowanie pojazdu poprzez przestrzeganie wszystkich znaków drogowych,
urządzeń kontrolnych, prawa pierwszeństwa, oznaczeń pasów ruchu i właści
wego używania kierunkowskazów.

Usługi specjalne
Biuro Sekretarza Stanu zapewnia następujące specjalne usługi dla seniorów, osób
niepełnosprawnych i weteranów:
• Bezpłatne kursy z przepisów ruchu drogowego.
• Tablice rejestracyjne i tabliczki parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
• Obniżona opłata za przedłużenie ważności tablicy rejestracyjnej dla seniorów
w wieku 65 lat i starszych oraz osób niepełnosprawnych, spełniających kryteria
dochodowe poprzez program Benefit Access (dawniej znany jako program Cir
cuit Breaker). Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Illinois
Department on Aging [Departamentem Polityki Senioralnej Stanu Illinois].
• Usługi tłumacza dla osób niesłyszących lub niedosłyszących przy uzyskiwaniu
lub odnawianiu prawa jazdy. Wnioskodawcy wymagający usług tłumacza
powinny złożyć wniosek przed ich wizytą w oddziale, dzwoniąc pod numer
3128145683 lub 8882615238 (TTY, NexTalk).
• O egzaminy ustne (zamiast testu pisemnego) można wnioskować osobiście
w dowolnym biurze prawa jazdy Sekretarza Stanu, od poniedziałku do czwartku.
Usługi są świadczone wnioskodawcom, którzy mogą mieć barierę językową lub
trudności w czytaniu lub nauce.
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Rozdział 3: Kierowcy poniżej 21 roku życia
W Illinois większość osób poniżej 18 roku życia uczy się prowadzenia pojazdu
w szkole średniej lub w komercyjnej szkole nauki jazdy, posiadającej licencję
wydaną przez biuro Sekretarza Stanu. Zatwierdzone kursy na prawo jazdy obej
mują co najmniej 30 godzin nauki w klasie i sześć godzin szkolenia za kierownicą
w zwykłym pojeździe pasażerskim.

Uzyskanie tymczasowego zezwolenia
Osoby w wieku 1517 lat, wnioskujące o prawo jazdy, mogą otrzymać tymczasowe
zezwolenie z akceptowalnym potwierdzeniem od autoryzowanego organizatora
kształcenia dorosłych kierowców. Dokument musi stwierdzać, że wnioskodawcy
są zapisani na zatwierdzony kurs na prawo jazdy i/lub zaczną na taki uczęszczać
w ciągu następnych 30 dni. Tymczasowe zezwolenie jest ważne przez 24 miesiące
i musi być używane przez co najmniej dziewięć kolejnych miesięcy przed uzyska
niem prawa jazdy, jeśli wnioskodawca jest w wieku 1517 lat. Jeśli wnioskodawcy
mają 17 lat i 3 miesiące lub więcej, mogą ubiegać się o tymczasowe zezwolenie
bez udziału w kursie na prawo jazdy. Osoby składające wniosek o tymczasowe
zezwolenie, muszą pomyślnie przejść badanie wzroku i zdać egzaminy pisemne
w celu uzyskania dokumentu z klasyfikacją, o którą się ubiegają. Wyniki badania
są ważne do momentu wygaśnięcia tymczasowego zezwolenia.
Tymczasowe zezwolenie umożliwia prowadzenie pojazdu z dorosłym instruktorem
w trakcie praktycznych zajęć za kierownicą w ramach kursu na prawo jazdy. Umoż
liwia także prowadzenie pojazdu z rodzicem, opiekunem prawnym lub odpowie
dzialną osobą dorosłą, która ukończyła 21 lat lub więcej, posiada ważne prawo jazdy
i co najmniej rok doświadczenia w prowadzeniu pojazdu. Taka osoba musi siedzieć
na przednim siedzeniu pasażera obok kierowcy. Po pomyślnym ukończeniu kursu
na prawo jazdy, mogą kontynuować trening na tymczasowym zezwoleniu, pod bez
pośrednim nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej, jak opisano powyżej.
Prawo stanu Illinois wymaga od kierowców w wieku poniżej 16 lat, aby oprócz
kursu na prawo jazdy odbyli co najmniej 50 godzin nadzorowanej jazdy za kierow
nicą, w tym 10 godzin nocnej nadzorowanej jazdy, zanim będą mogli uzyskać
prawo jazdy w wieku 16 lat. Dziennik jazdy, służący do śledzenia odbytych pod
nadzorem godzin jazdy praktycznej, jest dostępny na stronie www.cyberdriveilli
nois.com lub w Parent-Teen Driving Guide [Poradniku o prowadzeniu pojazdu przez
nastolatków pod nadzorem rodziców].

Ubieganie się o prawo jazdy stanu Illinois
Prawa jazdy dla osób poniżej 21 roku życia są drukowane pionowo. Aby ubiegać
się o prawo jazdy przed ukończeniem 18 lat, należy przynieść następujące doku
menty do oddziału Driver Services [Biura usług dla kierowców]:
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•
•
•
•

Tymczasowe zezwolenie;
Dopuszczalne formy identyfikacji (patrz strona 117);
Oświadczenie/zgoda na wydanie prawa jazdy osobie nieletniej (jeśli dotyczy);
Cooperative Driver Testing Certificate [certyfikat zdania egzaminu administro
wanego przez szkołę nauki jazdy] (jeśli dotyczy); oraz
• Dziennik jazdy z 50 wyjeżdżonymi godzinami i odpowiednim podpisem.
Jeżeli niepełnoletni wnioskodawca ubiega się o prawo jazdy zgodne z REAL ID, musi
również przedstawić wszystkie wymagane dokumenty tożsamości. Więcej informacji
na ten temat znajduje się w sekcji dotyczącej osób ubiegających się po raz pierwszy
o wydanie dokumentów zgodnych z REAL ID, na stronie 78.
Sekretarz Stanu musi otrzymać powiadomienie o pomyślnym zakończeniu kursu na
prawo jazdy przez wnioskodawcę i odpowiednia adnotacja musi pojawić się w rejest
rze jazdy kierowcy przed wydaniem prawa jazdy. Osoby, których urodziny wypadają
w określonych terminach, muszą zdać egzamin praktyczny w oddziale Driver Servi
ces [Biurze usług dla kierowców], nawet jeśli przystąpili do i zdali egzamin przepro
wadzony przez ich instruktora prawa jazdy. Osoby, które otrzymają prawo jazdy
przed wygaśnięciem tymczasowego zezwolenia mogą być zwolnione z obowiązku
uiszczenia dodatkowej opłaty przy ubieganiu się o prawo jazdy.

Edukacja kierowców i Cooperative Driver Testing Program
[egzamin administrowany przez szkołę nauki jazdy]
Uczniowie szkół średnich, którzy ukończyli akredytowany kurs na prawo jazdy
i szkolenia za kierownicą, uzyskując łączną ocenę A lub B, mogą zostać zwolnieni
z obowiązku przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy nadzorowanego przez
Sekretarza Stanu, gdy ubiegają się o prawo jazdy. Okręgi szkolne zachęca się
do udziału w tym dobrowolnym programie i skontaktowanie się z biurem Sekre
tarza Stanu. Więcej informacji na temat wymagań dotyczących tego programu
jest dostępnych na stronie www.cyberdriveillinois.com.
Po pomyślnym zakończeniu zajęć teoretycznych i części praktycznej kursu
na prawo jazdy za pośrednictwem miejscowej szkoły średniej, biuro Sekretarza
Stanu otrzyma powiadomienie i doda zapis do rejestru prawa jazdy takiej osoby.
Po pomyślnym zakończeniu egzaminu praktycznego na prawo jazdy, przyszły kie
rowca może otrzymać Cooperative Driver Testing Certificate [certyfikat zdania
egzaminu administrowanego przez szkołę nauki jazdy], który musi być podpisany
przez jego instruktora nauki jazdy i rodzica/opiekuna prawnego. Certyfikat wygasa
w tym samym dniu, co tymczasowe zezwolenie kierowcy i nie będzie przedłużany.
Certyfikat należy okazać przy składaniu wniosku o prawo jazdy w oddziale Driver
Services [Biurze usług dla kierowców].
Uczniowie w wieku poniżej 18 lat, którzy zrezygnowali z nauki w szkole średniej,
nie mogą otrzymać adnotacji wskazującej jego zdanie w rejestrze swojego prawa
jazdy, chyba że:
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• Instruktor posiada pisemną weryfikację rejestracji w GED [egzamin uznawany
za odpowiednik dyplomu ukończenia szkoły średniej] lub alternatywnym pro
gramie;
• Wnioskodawca posiada GED;
• Przed zrezygnowaniem z nauki w szkole otrzymali oceny zaliczające z co naj
mniej ośmiu zajęć w poprzednich dwóch semestrach; lub
• Posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego oraz regionalnego
kuratora.
Lokalny kurator lub dyrektor szkoły może odstąpić od warunków mając na wzglę
dzie najlepszy interes ucznia lub osoby, która zrezygnowała z edukacji szkolnej.
Pomyślne ukończenie kursu na prawo jazdy można zweryfikować, kontaktując się
z Illinois State Board of Education [Stanową Radą Edukacji w Illinois] pod numerem
2177824321..

Nowi kierowcy — Wiek 1820
Osoby ubiegające się o prawo jazdy stanu Illinois, które mają 18, 19 lub 20 lat
i nie otrzymały wcześniej prawa jazdy ani nie ukończyły zatwierdzonego kursu
na prawo jazdy, muszą ukończyć sześciogodzinny kurs na prawo jazdy dla doro
słych. Kurs na prawo jazdy dla dorosłych może być prowadzony jedynie przez
organizatorów kształcenia dorosłych kierowców, którzy otrzymali certyfikat
od biura Sekretarza Stanu. Kursy mogą być prowadzone w klasie lub online,
w zależności od certyfikatu organizatora. Ukończenie kursu na prawo jazdy dla
dorosłych oferowanego przez organizatora nie posiadającego akredytacji Sekre
tarza Stanu nie będzie akceptowane. Więcej informacji na temat kursów na
prawo jazdy dla dorosłych można znaleźć na stronie www.cyberdriveillinois.com.

Stopniowy kurs prawa jazdy
Stopniowy kurs prawa jazdy (GDL) w Illinois wymaga, aby kierowcy w wieku
1520 lat stopniowo uzyskiwali pełne uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
Istnieją trzy następujące po sobie etapy, z których pierwszy zwykle rozpoczyna się
w wieku 15 lat, kiedy większość młodych kierowców otrzymuje tymczasowe
zezwolenie. Młodzi kierowcy muszą zasłużyć na prawo do przejścia z jednego
etapu do drugiego swoim zachowaniem podczas jazdy. Każda faza procesu GDL
określa szczegółowe wytyczne dla nastoletniego kierowcy.
Etap tymczasowego zezwolenia — Kierowcy w wieku 15 lat
• Mają ograniczenia dotyczące jazdy w nocy — niedz.– czw., 22.00–6.00; pt.sob.,
23.00–6.00 (lokalne godziny policyjne mogą się różnić).
• Muszą posiadać tymczasowe zezwolenie przez przynajmniej dziewięć miesięcy.
• Muszą ćwiczyć prowadzenie pojazdu przez co najmniej 50 godzin, w tym
10 godzin w nocy, pod nadzorem rodzica lub osoby dorosłej w wieku 21 lat lub
starszej z ważnym prawem jazdy.
• Podczas dziewięciomiesięcznego etapu tymczasowego zezwolenia nie wolno
im popełnić żadnych wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdu, posiadać
wyroków skazujących za spożywanie alkoholu jako nieletni oraz nadzoru sądo
wego.
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• Liczba pasażerów jest ograniczona do jednego na przednim siedzeniu i do ilości
pasów bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu.
• Kierowcom poniżej 19 roku życia zabrania się jakiegokolwiek korzystania z tele
fonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, w tym zestawu głośnomó
wiącego, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych wymagających skontaktowania się
z organami ścigania, pracownikiem służby zdrowia lub agencją ratunkową.
• Tymczasowe zezwolenie jest ważne przez okres do dwóch lat.
Etap częściowego prawa jazdy — Kierowcy w wieku 1617 lat
• Mają ograniczenia dotyczące jazdy w nocy — niedz.– czw., 22.00–6.00; pt.sob.,
23.00–6.00 (lokalne godziny policyjne mogą się różnić).
• Muszą utrzymać pozbawiony wykroczeń rejestr jazdy przez sześć miesięcy przed
ukończeniem 18 lat. Wyrok za naruszenie przepisów drogowych podczas tego
etapu może przedłużyć ograniczenia poza wiek 18 lat.
• W ciągu pierwszych 12 miesięcy od uzyskania prawa jazdy, lub dopóki kierowca
nie ukończy 18 lat, cokolwiek nastąpi wcześniej, liczba pasażerów jest ograni
czona do jednej osoby w wieku poniżej 20 lat, chyba że pasażer to rodzeństwo,
rodzeństwo przyrodnie, dziecko lub pasierb kierowcy. Po tym okresie, liczba
pasażerów jest ograniczona do jednego na przednim siedzeniu i liczby pasów
bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu.
• Kierowcom poniżej 19 roku życia zabrania się jakiegokolwiek korzystania z tele
fonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, w tym zestawu głośnomó
wiącego, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych wymagających skontaktowania się
z organami ścigania, pracownikiem służby zdrowia lub agencją ratunkową.
Etap pełnego prawa jazdy — Kierowcy w wieku 1820 lat
• Nie obowiązują ograniczenia związane z wiekiem, z wyjątkiem przypadków,
gdy kierowca nie przejdzie z etapu częściowego do pełnego prawa jazdy.
• Kierowcom poniżej 19 roku życia zabrania się jakiegokolwiek korzystania z tele
fonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, w tym zestawu głośnomó
wiącego, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych wymagających skontaktowania się
z organami ścigania, pracownikiem służby zdrowia lub agencją ratunkową.
Aby uzyskać więcej informacji na temat programu GDL, zapoznaj się z broszurą
Illinois Graduated Driver Licensing Program [Stopniowy kurs prawa jazdy w Illinois]
na www.cyberdriveillinois.com. Broszury są dostępne w każdym lokalnym oddziale
Driver Services [Biurze usług dla kierowców], w programie nauki jazdy w szkole
średniej lub w programie komercyjnej szkoły nauki jazdy.

Odpowiedzialność rodzicielska
• Zgoda rodziców — Kierowca w wieku 1617 lat musi uzyskać pisemną zgodę
rodzica/opiekuna prawnego na uzyskanie prawa jazdy. Rodzic/opiekun prawny,
który początkowo wyraził zgodę, może unieważnić prawo jazdy małoletniego
w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, aż do momentu ukończenia
przez kierowcę 18 lat, kontaktując się z biurem Sekretarza Stanu. Uprawnienia
kierowcy nie zostaną przywrócone, dopóki rodzic/opiekun prawny, który wyco
fał zgodę, ponownie nie wyrazi zgody lub dopóki kierowca nie ukończy 18 lat,
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Nastoletni kierowca musi ponownie
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złożyć wniosek o prawo jazdy, zdać wszystkie obowiązujące egzaminy i uiścić
odpowiednie opłaty.
• Dostęp rodziców do rejestru jazdy nastolatka — Rodzic/opiekun prawny osoby w wieku
poniżej 18 roku życia, która posiada tymczasowe zezwolenie lubstopniowe prawo jazdy,
może bezpłatnie uzyskać dostęp do rejestru jazdy osoby małoletniej, odwiedzając stronę
www.cyberdriveillinois.com i korzystając z osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN)
dostarczonego przez biuro Sekretarza Stanu.

• Sprawdzanie zakończenia tymczasowego zezwolenia — Uczniowie, którzy nie
ukończyli 21 roku życia i posiadają ważne tymczasowe zezwolenie, a także ich
rodzic/opiekun prawny, mogą odwiedzić stronę internetową Sekretarza Stanu,
korzystając z numeru tymczasowego zezwolenia, aby ustalić, czy do rejestru ich
jazdy został dodany certyfikat ukończenia kursu na prawo jazdy w szkole średniej.
• ParentTeenDriving Guide — Poradnik o prowadzeniu pojazdu przez nastolat
ków pod nadzorem rodziców jest dostępny, aby pomóc rodzicom w nauczaniu
swoich nastoletnich kierowców umiejętności, które muszą posiąść przed roz
poczęciem samodzielnych jazd. Przewodnik jest dostępny na stronie
www.cyberdriveillinois.com.
• ParentTeen Driving Contract [Umowa dotycząca prowadzenia pojazdu przez
nastolatków pod nadzorem rodziców] — Biuro Sekretarza Stanu zapewnia
dobrowolną umowę dotyczącą prowadzenia pojazdu przez nastolatkówpod
nadzorem rodziców, która ustala parametry i granice między rodzicami a nasto
latkami, aby umożliwić młodym kierowcom nabycie bezpiecznych nawyków
i umiejętności jazdy. Umowa jest dostępna w ParentTeen Driving Guide lub na
www.cyberdriveillinois.com.

Powiązane prawa
• Nadzór sądowy w przypadku wykroczeń w ruchu drogowym — Kierowca
w wieku poniżej 21 lat jest ograniczony do jednego nadzoru sądowego w przy
padku poważnych wykroczeń drogowych. Aby uzyskać nadzór sądowy za naru
szenie przepisów ruchu drogowego, kierowca musi uczęszczać do szkoły
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeśli kierowca ma mniej niż 18 lat, musi sta
wić się w sądzie z rodzicem/opiekunem prawnym. Jeśli uzyska nadzór sądowy
w przypadku niektórych naruszeń związanych z alkoholem, kierowca poniżej
18 roku życia nie otrzyma pełnego prawa jazdy GDL przez dziewięć miesięcy.
• Utrata uprawnień prowadzenia pojazdu za wykroczenia w ruchu drogowym —
Prawo jazdy kierowcy w wieku poniżej 21 lat, który został skazany za dwa lub
więcej wykroczenia w ruchu drogowym w ciągu 24 miesięcy, zostanie zawie
szone na minimum 30 dni. Długość zawieszenia różni się w zależności od
powagi wykroczeń drogowych. Kierowca może być zobowiązany do ukończenia
reedukacyjnego kursu dla kierowców w ramach przywracania uprawnień do
kierowania pojazdem. Informacje te zostaną podane w zawiadomieniu o zawie
szeniu. Zawieszony kierowca może, ale nie zawsze, kwalifikować się do uzyskania
ograniczonego prawa jazdy w okresie zawieszenia.
• Zawieszenie prawa jazdy za spożycie alkoholu — Osobom poniżej 21. roku życia,
które otrzymały nadzór sądowy za posiadanie, spożycie, zakup lub przyjęcie alko
holu, zostanie zawieszone prawo jazdy na okres trzech miesięcy, jeśli przewinie
nie miało miejsce podczas prowadzenia pojazdu silnikowego. Skazanie będzie
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skutkowało zawieszeniem prawa jazdy na okres minimum sześciu miesięcy,
jeśli przewinienie miało miejsce podczas prowadzenia pojazdu silnikowego.
• Zawieszenie prawa jazdy z powodu naruszenia ograniczeń jazdy w nocy —
Osoby poniżej 18 roku życia, które naruszają ograniczenia jazdy w nocy podczas
etapu tymczasowego zezwolenia lub etapu częściowego prawa jazdy, wymienio
nych na stronie 18, mogą mieć zawieszone uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
• Wypadek z uszkodzeniem ciała lub śmiercią — Osobom poniżej 18 roku życia,
które zostały oskarżone o przestępstwo z powodu wypadku, w wyniku którego
pasażer został poważnie ranny lub zabity, można odmówić wydania/przedłuże
nia prawa jazdy. Alkohol nie musi odgrywać roli w wypadku.
• Nieprawomocny mandat — Osobom poniżej 18 roku życia, którym wystawiono
mandat drogowy, który nie został jeszcze w pełni rozstrzygnięty przez sąd, moż
naodmówić wydaniaprawajazdy.

— Rozdział 3 Zagadnienia do nauki —
1. Podczas etapu częściowego prawa jazdy nastoletni kierowca może przewozić
w pojeździe tylko dwóch pasażerów poniżej 20 roku życia w ciągu pierwszych
12 miesięcy od otrzymania prawa jazdy.
n Prawda n Fałsz
2. Aby uzyskać nadzór sądowy w związku z naruszeniem przepisów ruchu drogo
wego, osoba małoletnia musi stawić się w sądzie z rodzicem/opiekunem praw
nym i uczęszczać do szkoły bezpieczeństwa ruchu drogowego.
n Prawda n Fałsz
3. Rodzic lub opiekun prawny może w każdej chwili wystąpić z wnioskiem o anu
lowanie prawa jazdy osoby małoletniej przed ukończeniem przez niego 18 lat.
n Prawda n Fałsz
4. Kierowcy stanu Illinois poniżej 16 roku życia są zobowiązani do odbycia co naj
mniej 50 godzin nadzorowanej jazdy za kierownicą przed uzyskaniem prawa
jazdy.
n Prawda n Fałsz
5. Kierowcom poniżej 20 roku życia zabrania się korzystania z telefonu komórko
wego podczas jazdy, z wyjątkiem sytuacji awaryjnej.
n Prawda n Fałsz
6. Kierowcy poniżej 18 roku życia muszą posiadać tymczasowe zezwolenie przez
dziewięć kolejnych miesięcy przed uzyskaniem prawa jazdy.
n Prawda n Fałsz
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Rozdział 4: Przepisy ruchu drogowego
Przepisy ruchu drogowego chronią wszystkich, którzy korzystają z dróg i autostrad
stanu Illinois. Ważne jest, aby kierowca przestrzegał poleceń policjantów, straża
ków, pracowników autostrad lub umundurowanych strażników ruchu drogowego
przy szkołach, którzy kierują ruchem lub wykonują swoje obowiązki służbowe.

Właściwe zachowanie po zatrzymaniu przez organy ścigania
Dla bezpieczeństwa kierowców pojazdów i funkcjonariuszy organów ścigania, kie
rowcy zatrzymani przez policję powinni zastosować się do następujących wskazó
wek:
• Zwolnij, włącz kierunkowskaz i bezpiecznie zjedź na prawe pobocze jezdni. Jeśli
nie ma pobocza lub jest za wąskie, aby zatrzymać pojazd, kierowca powinien
znaleźć następną najbezpieczniejszą lokalizację i się zatrzymać.
• Nie wciskaj gwałtownie hamulca ani nie zatrzymuj się na pasie ruchu. Kierowcy
nie powinni zatrzymywać swoich pojazdów na mostach, zakrętach, obok barierek,
betonowych ścian, pasów rozdzielczych ani w miejscach, gdzie innym pojazdom
byłoby trudno ich wyprzedzić. Nie należy zatrzymywać pojazdu zbyt blisko białej
ciągłej linii, ponieważ może zostać uderzony przez inne nadjeżdżające pojazdy.
• Pozostań w pojeździe z obiema rękami wyraźnie widocznymi na kierownicy. Kie
rowcy powinni trzymać ręce na kierownicy, dopóki funkcjonariusz policji nie
wyda innego polecenia lub zatrzymanie ruchu zostanie zakończone.
• Bądź przygotowany na to, że funkcjonariusz może podejść do pojazdu zarówno
od strony kierowcy, jak i pasażera pojazdu.
• Nie wychodź z pojazdu, chyba że zostaniesz o to poproszony. Opuszczenie
pojazdu może być postrzegane jako zachowanie agresywne i zagrożenie dla bez
pieczeństwa funkcjonariusza policji.
• Postępuj zgodnie z poleceniem funkcjonariusza i okaż prawo jazdy oraz dowód
ubezpieczenia. Jeśli dokumenty te znajdują się w schowku lub pod siedzeniem
lub jeśli dowód ubezpieczenia jest przechowywany na telefonie komórkowym,
kierowca powinien poinformować o tym fakcie funkcjonariusza policji, a następ
nie postępować zgodnie z jego wskazówkami przed wyciągnięciem i okazaniem
żądanych informacji. Kierowcy pojazdów muszą posiadać ważne prawo jazdy,
dokument rejestracji pojazdu i ubezpieczenie w celu prowadzenia pojazdu.
• Jeśli kierowca nie może zidentyfikować nieoznakowanego pojazdu policyjnego
i/lub kierowcy jako funkcjonariusza organów ścigania, powinien jechać powoli
i ostrożnie poniżej ograniczenia prędkości i (1) zjechać w dobrze oświetlonym,
zaludnionym miejscu, (2) prowadzić ostrożnie do najbliższego posterunku policji
i spróbować zwrócić na siebie uwagę umundurowanego oficera lub (3) zadzwo
nić pod 911. Kierowca powinien włączyć światła awaryjne pojazdu, ponieważ
stanowią one pomocny sposób komunikowania jego intencji funkcjonariuszowi
policji.
• Jeśli kierowca jest zatrzymywany w nocy, dopuszczalne jest włączenie oświet
lenia wnętrza pojazdu.

24

Zatrzymanie w ruchu drogowym może oznaczać, że kierowca popełnił niewielkie
wykroczenie drogowe, nie zdając sobie z tego sprawy. Pojazd może również mieć
problem, którego kierowca nie jest świadomy, lub pojazd może być podobny
do pojazdu użytego w poważnym przestępstwie. Wielu funkcjonariuszy nie poda
kierowcy konkretnych przyczyn zatrzymania, dopóki nie uzyskają prawa jazdy,
rejestracji pojazdu oraz karty ubezpieczenia od kierowcy.
Jeśli zatrzymanie na drodze skutkuje dla kierowcy mandatem lub aresztowaniem,
kierowca:
• Nie powinien dyskutować o przyczynie zatrzymania ani kłócić się z funkcjona
riuszem.
• Nie powinien odmawiać podpisania mandatu, jeśli został wystawiony. Mandat
wymaga podpisu kierowcy. Podpisanie mandatu nie jest równoznaczne z przy
znaniem się do winy przez kierowcę— jest jedynie potwierdzeniem otrzymania
mandatu.
• Nie powinien odmawiać współpracy z organami ścigania na miejscu zdarzenia.
Jeśli kierowca jest podejrzewany o jazdę pod wpływem alkoholu, odmowa pod
dania się testom oddechowym, moczu, krwi lub sprawnościowym może spo
wodować utratę uprawnień do prowadzenia pojazdu.
• Nie powinien kłócić się o mandat w momencie wystawienia. Jeżeli kierowca wie
rzy, że naruszenie nie miało miejsca lub mandat został wydany niesłusznie, ma
możliwość przedstawienia sprawy w kolegium do spraw wykroczeń drogowych.
• Nie powinien opierać się aresztowaniu, jeśli zostanie zatrzymany przez policję.
Funkcjonariusze organów ścigania powinni traktować kierowcę z godnością i sza
cunkiem. Jeżeli kierowca uważa, że funkcjonariusz zachował się niewłaściwie pod
czas zatrzymania lub innego zdarzenia, powinien jak najszybciej zgłosić to
zachowanie jego przełożonemu. Funkcjonariusze są zobowiązani do podania swo
ich nazwisk i numerów identyfikacyjnych na żądanie. Skargi na piśmie można skła
dać w wydziale spraw wewnętrznych organu lub cywilnej komisji ds. skarg.
Niezależnie od tego, jakie działania zostaną podjęte, funkcjonariusze policji
są prawnie zobowiązani do udokumentowania wszystkich zatrzymań, w tym uzys
kania nazwiska i adresu kierowcy do celów gromadzenia danych.

Rozproszona uwaga podczas jazdy
Prawo stanu Illinois zabrania ręcznego używania telefonów komórkowych, wysy
łania SMSów lub korzystania z innej komunikacji elektronicznej podczas prowa
dzenia pojazdu silnikowego. Urządzenia głośnomówiące lub technologia Bluetooth
są dozwolone dla osób w wieku 19 lat i starszych.
Prawo stanu Illinois zabrania korzystania ze słuchawek podczas prowadzenia
pojazdu. Zestawy słuchawkowe są zdefiniowane jako każde urządzenie inne niż
aparat słuchowy, które umożliwia osobie słyszenie lub odbieranie komunikacji
elektronicznej. Używanie jednostronnego zestawu słuchawkowego lub słuchawki
z urządzeniem bezprzewodowym/telefonem komórkowym jest dozwolone pod
czas jazdy. Kierowcy motocykli, skuterów i motorowerów mogą korzystać z kasków
z interkomem, które pozwalają kierowcy i/lub pasażerom rozmawiać ze sobą.
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Korzystanie z technologii bezdotykowej, takiej jak zestaw słuchawkowy lub stero
wanie głosowe, jest uważane za rozpraszające uwagę podczas jazdy i może być
niebezpieczne. Jeśli kierowca musi wykonać połączenie telefoniczne, zaleca się,
aby przed wykonaniem połączenia zjechał na pobocze, nawet jeśli korzysta z tech
nologii bezdotykowej.
Używanie telefonu komórkowego przy jednoczesnym trzymaniu urządzenia oraz
korzystanie z zestawu głośnomówiącego nie jest uważane za bezdotykowe i sta
nowi naruszenie prawa stanu Illinois. Oglądanie lub prowadzenie transmisji stru
mieniowej na żywo przez telefon komórkowy również stanowi naruszenie prawa
stanu Illinois.
Kierowca stanu Illinois może skorzystać z telefonu komórkowego trzymając go
w dłoniach tylko w jednej sytuacji:
• Aby zgłosić nagły wypadek.
• Podczas parkowania na poboczu drogi.
• Podczas zatrzymania z powodu utrudnionego ruchu, a pojazd znajduje się na
biegu neutralnym lub parkowania.
Kierowca, który stał się stroną wypadku z pojazdem silnikowym, rowerzystą,
pieszym lub innym użytkownikiem drogi spowodowanym rozproszoną uwagą
podczas jazdy, może podlegać sankcjom karnym i więzieniu.

Prawo dotyczące pasów bezpieczeństwa
Prawo Illinois wymaga, aby wszyscy kierowcy i pasażerowie (na przednich i tylnych
siedzeniach) w wieku 8 lat i starsi mieli zapięte pasy bezpieczeństwa, nawet jeśli
pojazd jest wyposażony w poduszki powietrzne. Pasażerowie w wieku poniżej 8 lat
muszą być zabezpieczeni w odpowiednim foteliku jak stanowi Ustawa o ochronie
dziecięcych pasażerów.
Jeżeli pasażer jest niepełnosprawny lub ma problemy zdrowotne, które uniemoż
liwiają mu zapięcie własnego pasa bezpieczeństwa, kierowca jest odpowiedzialny
za zabezpieczenie i regulację pasa bezpieczeństwa tego pasażera.
Obowiązkiem kierowcy jest upewnienie się, że WSZYSCY pasażerowie przestrze
gają przepisów dotyczących pasów bezpieczeństwa i Ustawy o ochronie dziecię
cych pasażerów.
Zapinanie pasów bezpieczeństwa
Pas biodrowy powinien znajdować się na kościach biodrowych i nigdy nie powinien
przebiegać przez brzuch lub miękką część brzucha. Pas barkowy powinien być jak
najbardziej dopasowany, ale jednocześnie umożliwiać kierowcy dostęp do ważnych
elementów sterujących. Kierowca i pasażerowie powinni wyregulować pas bar
kowy tak, aby był wygodny i nie przecinał ciała przy szyi ani twarzy ani w ich pobliżu.
Pas barkowy nigdy nie powinien znajdować się za plecami ani pod pachą.
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Bezpieczeństwo poduszek powietrznych
Poduszki powietrzne zostały zaprojektowane w celu zapewnienia dodatkowej
ochrony w połączeniu z pasami bezpieczeństwa. Poduszki powietrzne są urządze
niami ratującymi życie, ale należy zachować szczególne środki ostrożności podczas
jazdy pojazdami wyposażonymi w poduszki powietrzne.
Pożądana odległość między kierowcą a poduszką powietrzną wynosi 1012 cali
[25,530,5 cm], szczególnie w przypadku niskich, starszych lub ciężarnych kierow
ców. Pasażerowie powinni ustawić fotele jak najdalej do tyłu, w razie potrzeby
lekko odchylając oparcie.
.
Dzieci jadące na przednim siedzeniu mogą zostać poważnie ranne lub zabite, gdy
poduszka powietrzna zostanie wyzwolona podczas wypadku. Zaleca się, aby dzieci
w wieku 12 lat i młodsze były odpowiednio zabezpieczone na tylnym siedzeniu.
Jeśli dzieci w wieku poniżej 8 lat muszą jeździć na przednim siedzeniu pasażera
z aktywną poduszką powietrzną, powinny znajdować się na prawidłowo zainsta
lowanym, odpowiednim foteliku dziecięcym z jak najdalej wycofanym siedziskiem.
Fotelików dziecięcych skierowanych tyłem do kierunku jazdy nigdy nie należy
montować przed aktywną poduszką powietrzną. Niektóre pojazdy, takie jak fur
gonetki, mają możliwość dezaktywacji przedniej poduszki powietrznej po stronie
pasażera na przednim siedzeniu.

Ustawa o ochronie dziecięcych pasażerów
Ustawa o ochronie dziecięcych pasażerów wymaga, aby wszystkie dzieci w wieku
poniżej 8 lat były prawidłowo zabezpieczone w odpowiednim urządzeniu przy
trzymującym. Obejmuje to użycie fotelików podwyższających, z których można
korzystać wyłącznie z pasem barkowobiodrowym. Jeśli tylne siedzenie pojazdu
nie jest wyposażone w pasy bezpieczeństwa, dziecko o wadze przekraczającej
40 funtów [18kg] może być przewożone na tylnym siedzeniu bez fotelika podwyż
szającego, zabezpieczone wyłącznie pasem biodrowym.
Prawo stanu Illinois, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., wymaga, aby dzieci
w wieku do 2 lat zostały odpowiednio zabezpieczone tyłem do kierunku jazdy,
chyba że ważą więcej niż 40 funtów [18kg] lub są wyższe niż 40 cali [101,5cm].
Kierowcy, którzy chcą uzyskać więcej informacji na temat wycofania ze sprzedaży
danych modeli fotelika dziecięcego lub sposobu sprawdzenia prawidłowej insta
lacji fotelika, powinni odwiedzić stronę www.safercar.gov.
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Ograniczenia prędkości
Nadmierna prędkość jest jednym z głównych czynników przyczyniających się
do wypadków samochodowych, śmierci i poważnych obrażeń na drogach. Osoby
mogą jechać z maksymalną dopuszczalną prędkością tylko w bezpiecznych warun
kach. Ze względów bezpieczeństwa na niektórych drogach można ustawić znaki
z ograniczeniem prędkości minimalnej. W przypadku, gdy znaki informujące o
ograniczeniu prędkości minimalnej nie zostały ustawione, kierowca nie powinien
jechać tak wolno, aby stwarzać zakłócenia w ruchu drogowym. Obowiązują nastę
pujące ograniczenia prędkości, chyba że znaki informują inaczej:
• Autostrady międzystanowe i płatne — 70 mp/h [113 km/h].
• Autostrady z czterema pasami — 65 mp/h [105 km/h].
• Inne autostrady i obszary wiejskie — 55 mp/h [89 km/h].
• Obszary miasta — 30 mp/h [48 km/h].
• Zaułki — 15 mp/h [24 km/h].
• Strefy szkolne — 20 mp/h [32 km/h] (w dni szkolne między 7 rano a 4 po połu
dniu, gdy dzieci są obecne i znaki zostały rozmieszczone).
Władze lokalne mają prawo do ustanawiania ograniczeń prędkości innych niż
wymienione.
Kierowca musi zachować ostrożność podczas zbliżania się do i przekraczania skrzy
żowania, pokonywania zakrętu, zbliżania się do szczytu wzgórza lub jazdy wąską
i krętą drogą. Kierowca musi zdawać sobie sprawę, że zawsze mogą występować
zagrożenia związane z pieszymi, rowerzystami, ruchem drogowym, pogodą, pro
blemami mechanicznymi lub warunkami drogowymi.

Strefy budowy, pojazdy uprzywilejowane,
strefy szkolne i procesje pogrzebowe
Strefy budowy
Zbliżając się lub wjeżdżając na obszar budowy autostrady lub robót drogowych
na autostradzie, prawo stanu Illinois wymaga od kierowców zwolnienia, zaprzes
tania korzystania z telefonu komórkowego (chyba że korzystają z zestawu głośno
mówiącego, który może obejmować użycie jednostronnego zestawu
słuchawkowego), ustąpienia pierwszeństwa wszelkim uprawnionym pojazdom lub
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pracownikom na tym obszarze, zmiany pasa ruchu na pas oddalony od pracowni
ków i zachowania ostrożności.
Kierowcy muszą przestrzegać wyznaczonego ograniczenia prędkości w strefie
budowy 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, niezależnie od obecności
pracowników. Standardowe ograniczenia prędkości mogą zostać zmniejszone
z powodu obecności pracowników lub ponieważ w strefie budowy nie występują
normalne warunki jazdy. W strefie mogą występować wąskie pasy ruchu, spadki
między pasami ruchu lub na krawędzi chodnika, zamknięcia pasów ruchu, sprzęt
budowlany lub przeszkody w pobliżu otwartych pasów ruchu. Ograniczenie pręd
kości może ulec dalszemu zmniejszeniu, gdy pracownicy są obecni w strefie.
Pojazdy uprzywilejowane/Pojazdy służb utrzymania
Zbliżając się do stacjonarnego (nieporuszającego się) pojazdu uprzywilejowanego/
pojazdu służb utrzymania, który korzysta z sygnalizacji wizualnej, prawo stanu Illi
nois wymaga, aby kierowcy ustąpili mu pierwszeństwa, w miarę możliwości zmienili
pas ruchu na pas oddalony od ratowników i zachowali ostrożność. Jeśli zmiana pasa
nie jest możliwa, kierowca powinien zmniejszyć prędkość i zachować ostrożność.
Prawo stanu Illinois zabrania fotografowania i używania urządzeń bezprzewodo
wych/telefonów komórkowych w odległości 500 stóp od miejsca zdarzenia, z wyjąt
kiem pewnych okoliczności.
Gdy pojazd uprzywilejowany zbliża się do pojazdu kierowcy, jednocześnie korzys
tając z sygnałów dźwiękowych i wizualnych (świateł i/lub syren), prawo stanu Illinois
wymaga od kierowców natychmiastowego zjechania na prawą stronę drogi i umoż
liwienia przejazdu takiemu pojazdowi. W niektórych przypadkach całkowite zatrzy
manie może być konieczne, aby umożliwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego.
Jeśli zatrzymasz się na skrzyżowaniu z ruchem dwukierunkowym, nie ruszaj dopóki
pojazd uprzywilejowany nie przejedzie przez skrzyżowanie.
Kierowcy nie mogą przejeżdżać przez węże strażackie, chyba że zezwala na to stra
żak dowodzący na miejscu zdarzenia.
Strefy szkolne
Zbliżając się do oznaczonej strefy szkolnej między 7 rano a 4 po południu w dniach,
kiedy szkoła jest otwarta, a dzieci są obecne, kierowca musi zaprzestać korzystania
z telefonu komórkowego (chyba że korzysta z urządzenia głośnomówiącego, które
może obejmować stosowanie jednostronnego zestawu słuchawkowego), zmniejszyć
prędkość do 20 mp/h [32 km/h], zatrzymać się i ustąpić pierwszeństwa każdemu
dziecku lub dorosłemu w okolicy przejścia dla pieszych.
Procesje pogrzebowe
Kierowcy napotykający procesję pogrzebową muszą ustąpić pierwszeństwa
wszystkim pojazdom w procesji. Kierowcy biorący udział w procesji pogrzebowej
powinni mieć włączone reflektory i światła awaryjne. Kierowcy NIE powinni jeździć
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między pojazdami w zorganizowanej procesji pogrzebowej, chyba że funkcjona
riusz organów ścigania nakazał inaczej. Pojazdom zabrania się dołączania do pro
cesji pogrzebowej w celu zapewnienia pierwszeństwa lub podejmowania próby
wyprzedzenia dowolnego pojazdu będącego jej częścią, z wyjątkiem, gdy pas mija
nia takiego konduktu został specjalnie wydzielony. Lokalne władze mogą skonfi
skować pojazd, który zakłóca procesję pogrzebową z powodu nierozważnej jazdy.

Pierwszeństwo przejazdu
Kierowca musi ustąpić pierwszeństwa innym kierowcom, rowerzystom lub pieszym:
• Przy skręcie w prawo na czerwonym świetle, po całkowitym zatrzymaniu.
• Po całkowitym zatrzymaniu na skrzyżowaniu, na którym znajduje się znak stop
lub migająca na czerwono sygnalizacja świetlna. Jeśli nie ma linii zatrzymania,
należy zatrzymać się przed przejściem dla pieszych. Jeśli nie ma przejścia dla
pieszych lub linii zatrzymania, należy zatrzymać się w miejscu, z którego widać
cały zbliżający się ruch.
• Przy skręcie w lewo na czerwonym świetle po zatrzymaniu się z ulicy jednokie
runkowej w inną ulicę jednokierunkową z ruchem w lewo. (Patrz rysunek A na
stronie 31.)
• Gdy więcej niż jeden kierowca znajdzie się na skrzyżowaniu z czterema drogami.
Pierwszy kierowca, który się zatrzyma, powinien odjechać jako pierwszy. Gdy
dwa pojazdy jadące różnymi drogami dotrą w tym samym czasie do skrzyżowa
nia z czterema drogami, pojazd po lewej stronie powinien ustąpić pierwszeń
stwa pojazdowi po prawej. (Patrz rysunek B na stronie 31.)
• Wjeżdżając na skrzyżowanie z migającą żółtą strzałką.Gdy dwa pojazdy jadące
różnymi drogami znajdą się jednocześnie na skrzyżowaniu równorzędnym.
Pojazd po lewej stronie powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdowi po prawej.
• Podczas wykonywania skrętu w lewo przy nadjeżdżających pojazdach. Jeśli kie
rowcy wjeżdżają na skrzyżowanie, gdy mają zielone światło, mogą zakończyć
manewr skręcania, nawet jeśli światło zmieni kolor na czerwony.
• Zbliżając się do znaku MERGE informującego o końcu pasa ruchu i jego połą
czeniu z innym pasem. Kierowca musi zwiększyć lub zmniejszyć prędkość,
aby uniknąć wypadku.
• Zbliżając się do znaku YIELD [ustąp pierwszeństwa przejazdu]. Kierowca powi
nien zwolnić lub zatrzymać się, aby uniknąć wypadku.
• Gdy światło zmieni kolor na zielony, ale na skrzyżowaniu wciąż znajdują się
pojazdy.
• Wyjeżdżając z zaułka, budynku, prywatnej drogi lub podjazdu po całkowitym
zatrzymaniu. (Patrz rysunek C na stronie 31.)
• Znajdując się na kończącej się drodze, która jest częścią skrzyżowania w kształcie
litery „T” bez znaków lub sygnałów kontroli ruchu. (Patrz rysunek D na stronie 31.)
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• Zbliżając się do pojazdów służb ratunkowych, które korzystają z sygnałów dźwię
kowych i wizualnych.
Kierowca nie może:
• Wjechać na skrzyżowanie lub przejechać przez oznakowane przejście dla pie
szych, chyba że jest wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić przejazd innym
pojazdom i/lub przejście pieszym.
• Wjechać na przejazd kolejowy.
Pierwszeństwo dla pieszych
Kierowca musi całkowicie się zatrzymać (i ustąpić pierwszeństwa):
• Gdy pieszy jest na oznaczonym przejściu dla pieszych.
• W dni szkolne, gdy dzieci znajdują się w pobliżu przejścia dla pieszych
w strefie szkolnej.
Rysunek B

Rysunek A

„A” i „B” ustępują „C”,
ponieważ „C” przybył na
skrzyżowanie jako pierwszy.

„A” ustępuje „B”, zanim skręci
w lewo z jednej ulicy jednokierunkowej
w drugą ulicę jednokierunkową.
„A” ustępuje „B”,
ponieważ „B” znajduje się
po prawej stronie

„B” ustępuje „A” na
skrzyżowaniu w kształcie
litery „T” bez znaków
drogowych czy
sygnalizacji świetlnej.

“B” yields to “A” before
entering r„B” ustępuje „A”
przed wjazdem na jezdnię
z zaułka lub podjazdu.
oadway from
alley or driveway.

Rysunek D

Rysunek C

Kierowca musi ustąpić pierwszeństwa:
• Gdy pieszy znajduje się na nieoznaczonym przejściu dla pieszych na jezdni po
stronie kierowcy i nie ma sygnalizacji regulującej ruch uliczny.
• Podczas skrętu na dowolnym skrzyżowaniu.
• Podczas zgodnego z prawem skrętu na czerwonym świetle po całkowitym
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zatrzymaniu.
• Po całkowitym zatrzymaniu na skrzyżowaniu ze znakiem stop lub migającą
na czerwono sygnalizacją świetlną.
• Gdy pieszy wchodzi na przejście dla pieszych przed zmianą sygnalizacji świetlnej.
• Gdy pieszy idzie na zielonym świetle w kierunku symbolu osoby idącej lub do
znaku pieszego.
• Gdy pieszy opuszcza lub wjeżdża na ulicę lub autostradę z zaułka, budynku,
prywatnej drogi lub podjazdu.
• Gdy pieszy wchodzi na skrzyżowanie z migającą żółtą strzałką.
• Osobom niepełnosprawnym, w tym osobom z niepełnosprawnością fizyczną,
słuchową i wzrokową.

Wyprzedzanie
Kierowcy muszą zachować ostrożność, wyprzedzając inny pojazd. Na autostradzie
dwupasmowej lewy pas powinien być wyraźnie widoczny i wolny od nadjeżdża
jących pojazdów na odległość wystarczającą do wyprzedzenia. Kierowcy nie
powinni skręcać z powrotem na prawy pas, dopóki cały wyprzedzany pojazd nie
będzie widoczny w lusterku wstecznym. Kierowcy muszą wrócić na swój pas zanim
znajdą się w odległości 200 stóp [61 metrów] od nadjeżdżającego pojazdu. Kie
rowca wyprzedzanego pojazdu nie może zwiększyć prędkości dopóki wyprzedza
jący go pojazd nie zakończy manewru.
Miganie kierunkowskazami w ramach grzeczności lub w celu przekazania innym
kierowcom sygnału „możesz wyprzedzać” jest niezgodne z prawem.
Zjeżdżanie z drogi,po której poruszasię kierowca jest niedozwolone podczas
wyprzedzania innego pojazdu po prawej lub po lewej stronie. Wyprzedzając pie
szego, który idzie drogą lub poboczem drogi, kierowca musi zachować odległość
minimum 3 stóp [1 metra] między swoim pojazdem a pieszym. Wyprzedzając
rowerzystę na każdej drodze, w tym rowerzystę na poboczu drogi lub ścieżce
rowerowej, kierowca musi zachowaćodległość minimum 3 stóp [1 metra] od rowe
rzysty
Kierowcy mogą wyprzedzać po prawej stronie (ale nie poboczem, z wyjątkiem
uprawnionych pojazdów):
• Gdy mają wystarczająco dużo miejsca na dwupasmowej jezdni i kiedy wyprze
dzany pojazd skręca w lewo lub zamierza skręcić w lewo.
• Na ulicy jednokierunkowej lub na jezdni z dwoma lub więcej pasami w każdym
kierunku.
• Na skrzyżowaniu poszerzonym w tym celu.
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Nie wyprzedzaj — Czarny samochód łamie prawo

Strefa zakazu wyprzedzania

Zakręt

Wzgórze

Kolej, Most, Tunel, Wiadukt

Wyprzedzanie na dwupasmowej, dwukierunkowej drodze jest niedozwolone:
• Na obszarze oznaczonym ciągłą żółtą linią lub znakiem DO NOT PASS
[NIE WYPRZEDZAĆ] lub NO PASSING ZONE [STREFA ZAKAZU WYPRZEDZANIA].
• Na wzgórzu lub zakręcie, gdzie nie można zobaczyć nadjeżdżających pojazdów.
• W odległości 100 stóp [30 metrów] od skrzyżowania lub przejazdu kolejowego.
• Gdy widok jest zablokowany w odległości 100 stóp [30 metrów] od dowolnego
mostu, wiaduktu lub tunelu.
• Gdy pojazd zatrzymał się na przejściu dla pieszych lub skrzyżowaniu, aby umoż
liwić pieszemu przejście.
• W strefie budowy. Wszystkie strefy budowy w Illinois są strefami zakazu wyprze
dzania.
• W każdej strefie szkolnej znajdującej się na obszarze niemunicypalnym.
• W każdej oznakowanej strefie szkolnej na obszarze municypalnym.
• Gdy autobus szkolny zatrzymał się, aby pasażerowie mogli wsiąść lub wysiąść.

Korzystanie z pasa ruchu
Kierowcy muszą jechać po prawej połowie jezdni, z wyjątkiem:
• Wyprzedzania innego pojazdu poruszającego się w tym samym kierunku
po autostradzie dwupasmowej, międzystanowej lub kontrolowanej.
• Gdy z powodu blokady konieczna jest jazda na lewo od linii środkowej. Kierowcy
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•
•
•
•
•
•

mogą jechać po lewej stronie po ustąpieniu pierwszeństwa nadjeżdżającym
pojazdom.
Na jezdni podzielonej na trzy oznaczone pasy ruchu.
Na ulicy jednokierunkowej z dwoma lub więcej pasami ruchu.
Gdy znaki i sygnały kontroli ruchu na wielopasmowej, dwukierunkowej auto
stradzie nakazują jazdę na lewym pasie ruchu.
Przekraczając linię środkową, aby skręcić w lewo w lub z zaułka, prywatnej drogi
lub podjazdu.
Przy zbliżaniu się do nieruchomego pojazdu służb ratowniczych lub pojazdu
unieruchomionego na poboczu autostrady.
Gdy roboty drogowe znajdują się w lub w pobliżu prawego pasa lub prawego
pobocza.

Podczas jazdy autostradą międzystanową lub autostradą z pełnym dostępem,
kierowca nie może jechać lewym pasem lub pasami ruchu, chyba że mija inny
pojazd. Z wyjątkiem sytuacji, gdy:
• Żaden inny pojazd nie znajduje się bezpośrednio za pojazdem prowadzonym na
lewym pasie.
• Warunki drogowe/zatory sprawiają, że jazda na prawym pasie jest nieprak
tyczna.
• Warunki pogodowe zmuszają do korzystania z lewego pasa/pasów.
• Na prawym pasie jest przeszkoda lub zagrożenie.
• Kierowca zmienia pas ruchu, by ustąpić pojazdom uprzywilejowanym lub
budowlanym.
W niektórych sytuacjach obowiązują dodatkowe zasady:
• Wolne pojazdy muszą korzystać z prawego pasa, z wyjątkiem wyprzedzania lub
skręcania w lewo.
• Bardzo częste zmienianie pasa, aby poruszać się szybciej niż ruch uliczny,
jest niezgodne z prawem.
• Ruch musi odbywać się w kierunku oznakowanych ulic jednokierunkowych lub
dróg. Zasada ta nie dotyczy pojazdów policyjnych i uprzywilejowanych, korzys
tających z syren lub migających świateł.
• Przejeżdżanie przez pasy rozdzielcze, takie jak pasy zieleni lub barierki, jest nie
zgodne z prawem. Kierowca może skręcić w lewo przez brukowaną przestrzeń
dzielącą części jezdni o przeciwnych kierunkach ruchu, chyba że znak lub sygnał
kontroli ruchu na to nie zezwala.
• Kierowca nie może wjeżdżać ani zjeżdżać z żadnej drogi o kontrolowanym dostę
pie, z wyjątkiem oznakowanego wjazdu lub wyjazdu z takiej drogi.
• Kierowca nie może cofać się na żadnym poboczu ani jezdni żadnej drogi o kon
trolowanym dostępie.
•Kierowca nie może cofać się na innych drogach, chyba że odbywa się to bezpiecz
nie i nie przeszkadza innym pojazdom.
• Kierowca lub pasażer nie mogą otwierać drzwi pojazdu po stronie, po której
odbywa się ruch, chyba że można to zrobić bezpiecznie i bez zakłócania ruchu
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pojazdów lub rowerów. Drzwi mogą pozostać otwarte tylko tak długo, aby pasa
żer mógł wsiąść lub wysiąść. Kierowcy powinni rozważyć użycie prawej ręki
do otwarcia drzwi pojazdu, ponieważ daje im to możliwość obrócenia się
i sprawdzenia, czy nie nadjeżdżają pojazdy i rowerzyści. Ta metoda otwierania
drzwi jest szerzej znana jako „Dutch Reach”. Ilustrację tej metody można znaleźć
na stronie 49.

Sygnalizacja
Na terenie gospodarczym lub mieszkalnym kierowca musi zasygnalizować zamiar
skrętu przynajmniej 100 stóp [30 metrów] przed skrętem. W innych obszarach
sygnał musi zostać podany co najmniej 200 stóp [60 metrów] przed skrętem.
Kierowca może zasygnalizować zamiar skrętu na dwa sposoby:
• Kierunkowskazy — Kierowca powinien zastosować sygnalizator skrętu w prawo
dla skrętu w prawo i sygnalizator skrętu w lewo dla skrętu w lewo.
• Sygnały rąk i ramion — Kierowca powinien dawać sygnał za pomocą lewego
ramienia. W przypadku skrętu w prawo, dłoń i ramię są wyciągnięte prosto w
górę. W przypadku skrętu w lewo, dłoń i ramię są wyciągnięte prosto w lewo.
Aby zasygnalizować, że pojazd zwolni lub się zatrzymać, ręka i ramię są wyciąg
nięte i skierowane w dół.

Skręt w prawo

Skręt w lewo

Zwalnianie lub zatrzymywanie

Skręcanie
Skręty w prawos
Podczas skrętu w prawo kierowca powinien:
• Zasygnalizować skręt w prawo z właściwego pasa skrętu.
• Przestrzegać znaków i sygnalizacji drogowych.
• Ustąpić pierwszeństwa pieszym, pojazdom uprzywilejowanym i innym
pojazdom na skrzyżowaniu.
• Sprawdzić ruch drogowy zbliżający się z lewej strony.
• Podążać zgodnie z ogólną krzywizną krawężnika, wykonując skręt w prawo.
• Kierowca powinien znajdować się jak najbliżej krawężnika.
• Skręcić na prawy pas jezdni, na którą wjeżdża kierowca.
• Pamiętać, że ciężarówki i autobusy mogą potrzebować więcej miejsca, aby skrę
cić w prawo.
• Uważać na ścieżki rowerowe i sprawdzić, czy rowerzyści zbliżają się do skrzy
żowania.
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Skręty w lewo
Podczas skrętu w lewo kierowca powinien:
• Zasygnalizować skręt w lewo z właściwego pasa skrętu.
• Przestrzegać znaków i sygnalizacji drogowych.
• Ustąpić pierwszeństwa pieszym, pojazdom uprzywilejowanym i innym pojaz
dom na skrzyżowaniu.
• Sprawdzić cały zbliżający się ruch drogowy.
• Skierować koła prosto, aż do rozpoczęcia manewru skręcania.
• Zakończyć manewr skręcania poprzez wjechanie na pas najbliższy zamierzo
nemu kierunkowi.

Dwukierunkowa

Dwukierunkowa
Jednokierunkowa

Jednokierunkowae

Jednokierunkowa

Jednokierunkowa

Zmiana pasa ruchu
Podczas zmiany pasa ruchu z prawego pasa na lewy, kierowcy powinni sprawdzić
ruch drogowy za pojazdem oraz po lewej stronie, obracając głowę i oceniając
wzrokiem otoczenie. Jeśli droga jest wolna, kierowca powinien zasygnalizować
skręt w lewo i ostrożnie zjechać na lewy pas.
Podczas zmiany pasa ruchu z lewego pasa na prawy, kierowcy powinni sprawdzić
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ruch za pojazdem i po prawej stronie, obracając głowę i oceniając wzrokiem oto
czenie. Jeśli droga jest wolna, kierowca powinien zasygnalizować skręt w prawo
i ostrożnie zjechać na prawy pas.
Zawracanie
Kierowcy nie mogą zawracać na zakrętach i wzniesieniach, chyba że widzą na odle
głość co najmniej 500 stóp [152 metrów] we wszystkich kierunkach. Lokalne wła
dze mogą zabronić zawracania na niektórych drogach.
Światła awaryjne
Kierowca może włączyć jednocześnie oba kierunkowskazy, aby zasygnalizować
uszkodzony lub zaparkowany pojazd.
Dwukierunkowy pas ruchu do skrętu w lewo
Dwukierunkowy pas ruchu do skrętu w lewo zapewnia bezpieczny obszar dla
pojazdów wykonujących skręty w lewo na skrzyżowaniach lub dla pojazdów skrę
cających w lewo na podjazd lub z podjazdu znajdującego się na środku bloku.
Skręty i zmiany pasa ruchu w strefach budowy
Kierowca powinien zwracać szczególną uwagę na znaki, barykady i oznaczenia
chodników podczas skręcania lub zmiany pasa.

Ronda
Rondo to skrzyżowanie, na którym ruch odbywa się wokół centralnej wyspy
w okrężnym, przeciwnym do ruchu wskazówek zegara kierunku. Ronda mogą mieć
więcej niż jeden pas ruchu. Pojazdy wjeżdżające na rondo lub zjeżdżające z ronda
muszą ustąpić pierwszeństwa ruchowi drogowemu, w tym pieszym i rowerom.
Kiedy kierowcy zbliżają się do ronda, powinni zwolnić i:
• Zwracać uwagę na znaki pionowe i poziome, które zabraniają pewnych manew
rów.
• Wjechać na rondo skręcając w prawo, gdy jest to bezpieczne.
• Pozostać na swoim pasie.
• Użyć prawego kierunkowskazu, aby poinformować innych kierowców, że zjeż
dżają z ronda.
Niektóre wskazówki dotyczące wykonywania bezpiecznych manewrów na rondzie
obejmują:
• Kierowca powinien zwrócić uwagę na znaki drogowe i kierunkowe podczas zbli
żania się do ronda i przed wjazdem na rondo. Pomoże to ustalić, którym zjazdem
należy zjechać z ronda. Znaki te powinny być rozmieszczone wzdłuż drogi przed
dotarciem do ronda.
• Kierowcy nie powinni zmieniać pasów ruchu ani zjeżdżać z ronda zanim nie
upewnią się, że w pobliżu nie ma pojazdów, które mogą kontynuować jazdę
przez rondo. Kierowca powinien być przygotowany na to, że pewne pojazdy
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znajdą się w martwym punkcie i nie można ich będzie zobaczyć w lusterku
wstecznym lub bocznym.

Specjalne zatrzymania pojazdu
Autobusy szkolne
Jedynym momentem, w którym pojazd nie musi zatrzymywać się dla autobusu
szkolnego, jest sytuacja, gdy oba pojazdy są na czteropasmowej jezdni, a autobus
zatrzymuje się na pasie prowadzącym w przeciwnym kierunku do kierunku, z któ
rego jedzie kierowca.
W każdym innym przypadku kierowca musi się zatrzymać przed spotkaniem lub
wyprzedzeniem (wyminięciem) autobusu szkolnego, który się zatrzymał, aby pozwo
lić pasażerom wsiąść i wysiąść. Podlega pod to:
• Każda dwupasmowa jezdnia na obszarach wiejskich i w granicach miasta.
• Każda jezdnia, autostrada lub droga prywatna.
• Każdy parking zlokalizowany na terenie szkoły.
Autobus szkolny zasygnalizuje zamiar zatrzymania się
przynajmniej 100 stóp [30 metrów] (200 stóp [60 met
rów] na obszarach wiejskich) przed przystankiem. Kie
rowca autobusu będzie migał światłami z przodu i z tyłu
autobusu. „Ramię stop”, będące częścią wyposażenia
autobusu szkolnego, rozłoży się, gdyautobus szkolny cał
kowicie się zatrzyma. Kierowca zbliżający się do autobusu
szkolnego ze strony przeciwnej musi całkowicie się zatrzymać i poczekać aż „ramię
stop” sygnalizujące zatrzymanie złoży się z powrotem, a migające światła zostaną
wyłączone lub gdy kierowca autobusu szkolnego da znak pojazdom, aby jechały.
Skazanie za wyprzedzenie stojącego autobusu szkolnego z migającymi światłami
i rozłożonym „ramieniem stop” spowoduje zawieszenia prawa jazdy skazanej osoby.
Jeśli właściciel(e) pojazdu nie prowadzili go, gdy nastąpiło wykroczenie, muszą zgło
sić nazwisko osoby kierującej pojazdem do Biura Prokuratora Stanowego; w prze
ciwnym razie rejestracja ich pojazdu zostanie zawieszona na trzy miesiące.
Przejazd kolejowy
Kierowca musi ustąpić pierwszeństwa każdemu zbliżającemu się pociągowi lub
taborowi kolejowemu.
Zbliżając się do przejazdu kolejowego, kierowca musi zatrzymać się w odległości
15–50 stóp [4,515 metrów], jeśli na tabliczce widnieje znak stopu, jeśli miga syg
nał świetlny lub gdy zapora przejazdu jest opuszczona. Kierowca musi także zatrzy
mać się, jeżeli osoba kierująca ruchem za pomocą flag da sygnał zatrzymania lub
pociąg zbliża się i/lub wydaje ostrzeżenie. Kierowca może kontynuować jazdę
dopiero po całkowitym podniesieniu zapory oraz gdy sygnalizacja świetlna prze
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stanie migać lub osoba kierująca ruchem za pomocą flag da znak na kontynuowa
nie jazdy. Przed kontynuowaniem jazdy, kierowca powinien wizualnie sprawdzić
wszystkie tory pod kątem dodatkowych nadjeżdżających pociągów lub taborów
kolejowych.
Jeśli na przejeździe kolejowym nie ma żadnych urządzeń ostrzegawczych lub znaj
duje się tylko znak drogowy Krzyż św. Andrzeja (przykład znaku drogowego Krzyż
św. Andrzeja na stronie 92), kierowca powinien zwolnić, spojrzeć w obu kierun
kach toru i nasłuchiwać zbliżania się pociągu lub taboru kolejowego. Jeśli jest to
bezpieczne, kierowca powinien następnie ostrożnie przejechać przez przejazd
kolejowy.
Kierowcy nie mogą wjeżdżać na przejazd kolejowy, chyba że po drugiej stronie
przejazdu jest wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić pojazd bez utrudniania
przejazdu pociągu lub innego taboru kolejowego poprzez blokowanie torów.
Pojazdy, które zgodnie z prawem muszą zatrzymać się na większości przejazdów
kolejowych, to wynajęte pojazdy przewożące ludzi, autobusy szkolne i pojazdy
przewożące niebezpieczne materiały.
Jeśli pojazd zostanie unieruchomiony i utknie na torach kolejowych, wszyscy
w pojeździe powinni natychmiast wysiąść, zadzwonić pod 911 i odsunąć się od
torów prostopadle wobec kierunku pociągu. To działanie chroni wszystkich przed
latającymi odłamkami, jeśli pociąg uderzy w pojazd. Jeśli to możliwe, kierowca lub
jeden z pasażerów powinien zadzwonić na numer Emergency Notification System
[systemu powiadamiania o sytuacji na kolei]. Numer ten znajduje się na niebie
skim znaku umieszczonym na słupku przejazdu kolejowego w pobliżu torów.
Poniżej znajdują się ważne przepisy prawne i wskazówki na temat
bezpieczeństwa podczas zbliżania się do przejazdu kolejowego:
• Jedź, jakbyś spodziewał(a) się pociągu na każdym torze w każdej
momencie.
• Po przejechaniu pociągu rozejrzyj się aby sprawdzić, czy na inny
tor nie nadjeżdża drugi pociąg zanim pokonasz przejazd.
• Upewnij się, czy po drugiej stronie torów kolejowych jest
wystarczająco dużo miejsca dla pojazdu. Jeśli nie ma wystarcza
jącej ilości miejsca, nie przekraczaj torów.
• Jeśli pojazd ma manualną skrzynię biegów, przed dojechaniem do torów zre
dukuj bieg. Aby uniknąć zgaśnięcia silnika, nie zmieniaj biegów podczas prze
kraczania torów kolejowych.
• Nigdy nie ścigaj się z pociągiem.
• Przygotuj się na zatrzymanie za pojazdami, które muszą zatrzymać się na prze
jazdach kolejowych.
Zaułki / Podjazdy
Na obszarach miejskich kierowca musi całkowicie się zatrzymać przy wyjeździe
z zaułka, budynku, prywatnej drogi lub podjazdu i przed wjazdem na chodnik. Jeśli
nie ma chodnika, kierowca powinien zatrzymać się w punkcie najbliższym ulicy lub
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drogi, gdzie ma dobry widok na nadjeżdżające pojazdy. Po zatrzymaniu kierowca
powinien ustąpić pierwszeństwa pieszym i wszystkim pojazdom. Jeśli kierowcy skrę
cają z zaułka lub podjazdu, powinni użyć odpowiedniego kierunkowskazu wskazu
jącego zamierzony kierunek.

Parkowanie
Parkowanie na wniesieniu
Za każdym razem, gdy kierowcy parkują na wzniesieniu, powinni zmienić bieg
na pozycję P (parkowanie) i w razie potrzeby zaciągnąć hamulec ręczny. Podczas
uruchamiania pojazdu z miejsca pod górę lub z góry, kierowca powinien zwolnić
hamulec ręczny, wrzucić właściwy kierunkowskaz, sprawdzić ruch nadjeżdżających
pojazdów i kontynuować jazdę, gdy jest to bezpieczne.
• Jeśli kierowcy parkują na ulicy z krawężnikiem, a pojazd jest skierowany w dół,
powinni obrócić przednie koła w kierunku krawężnika, aby pojazd mógł przetoczyć
się w kierunku krawężnika.
• Jeśli kierowcy parkują pod górę i ulica ma krawężnik, powinni odwrócić przednie
koła od krawężnika. (Zobacz ilustrację poniżej.)
• Jeśli kierowcy parkują na ulicy bez krawężnika, powinni obrócić koła w stronę
pobocza drogi, na której zaparkowany jest pojazd. (Zobacz ilustrację poniżej.)
Droga w dół
Skręć koła do krawężnika

Droga w górę z krawężnikiem
Skręć koła od krawężnika

Droga pod górę lub z góry bez
krawężnika Skręć koła w prawo

Parkowanie równoległe
Podczas parkowania na ulicach o ruchu dwukierunkowym kierowca powinien
zaparkować tak, aby prawe koła były równoległe do krawężnika i znajdowały się
od niego w odległości do 12 cali [30 centymetrów]. Na jednokierunkowej ulicy lub
drodze pojazd należy zaparkować w odległości do 12 cali [30 centymetrów] od pra
wego lub lewego krawężnika. Pojazdy muszą być zaparkowane w kierunku, w któ
rym odbywa się ruch.
Parking dla osób niepełnosprawnych
Pojazdy z tablicami rejestracyjnymi lub tabliczkami parkingowymi dla osób nie
pełnosprawnych mogą korzystać z miejsc zarezerwowanych dla osób niepełnos
prawnych. Upoważniony posiadacz tabliczki parkingowej lub tablic rejestracyjnych
musi być obecny i musi wsiąść lub wysiąść z pojazdu w momencie korzystania
z uprawnień do parkowania. Obszar z paskami na chodniku, obok miejsca parkin
gowego dla osób niepełnosprawnych, jest częścią zarezerwowanego miejsca
i pojazdy nie mogą wykorzystywać go do parkowania, nawet jeśli posiadają tab
liczkę parkingową dla niepełnosprawnych lub tablice rejestracyjne dla osób nie
pełnosprawnych. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie 111.
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Parking dla pojazdów elektrycznych
Niektóre parkingi mogą mieć miejsca wyposażone w stacje ładowania pojazdów
elektrycznych. Tylko pojazdy elektryczne mogą parkować w tych wyznaczonych
miejscach.

Niedozwolone zatrzymanie, postój lub parkowanie
Zatrzymywanie się, postój lub parkowanie jest zabronione w określonych miejs
cach. Lokalne przepisy dotyczące zatrzymania, postoju i parkowania mogą być
umieszczone na znakach. Istnieją jednak przepisy stanowe, które nie zawsze są
oznaczone znakami.
Zatrzymanie, postój lub parkowanie jest niedozwolone:
• Po stronie jezdni każdego zaparkowanego pojazdu (praktyka znana jako
„podwójne parkowanie”).
• Na chodniku, przejściu dla pieszych lub na skrzyżowaniu.
• Pomiędzy strefą bezpieczeństwa a przylegającym krawężnikiem.
• Na oznaczonym, oddzielonym od jezdni strefą buforową lub wypukłymi ele
mentami pasie rowerowym.
• Obok lub na wprost wykopu lub przeszkody na ulicy, jeśli pojazd blokuje ruch.
• Na dowolnym moście, wiadukcie, torze kolejowym lub w tunelu autostrady.
• Na każdej drodze o kontrolowanym dostępie — takiej, na którą pojazd może
wjechać lub zjechać tylko w niektórych punktach.
• W obszarze między jezdniami podzielonej autostrady, w tym na rozjazdach.
• Na utwardzonej jezdni lub autostradzie przy dzielnicach handlowych lub miesz
kalnych, gdy zatrzymanie się lub zaparkowanie poza jezdnią jest praktyczne.
W nagłych wypadkach kierowcy mogą zatrzymać pojazd i zaparkować tylko
wtedy, gdy mają dobry widok na 200 stóp [60 metrów] w każdą stronę. Kie
rowca powinien włączyć światła awaryjne i upewnić się, że inne pojazdy mają
wystarczająco dużo miejsca na przejazd.
• W każdym miejscu, gdzie oficjalne znaki zakazują zatrzymywania się, postoju
lub parkowania.
Postój lub parkowanie pojazdu, zarówno okupowanego, jak i nie, jest zabronione:
• Przed publicznym lub prywatnym podjazdem.
• W odległości 15 stóp [4,5 metra] od hydrantu.
• W odległości 20 stóp [6 metrów] od podjazdu straży pożarnej
lub przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu.
• W promieniu 30 stóp [9 metrów] od znaku STOP, nakazu ustą
pienia pierwszeństwa lub sygnału kontroli ruchu.
Parkowanie pojazdu, niezależnie od tego, czy ktoś w nim prze
bywa, czy nie, jest zabronione:
• W odległości 50 stóp [15 metrów] od najbliższej szyny prze
jazdu kolejowego.
• Na autostradzie między zachodem a wschodem słońca, chyba że przednie i tylne
światła postojowe są zapalone lub pojazd znajduje się w dzielnicy miejskiej,
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w której światła nie są wymagane. Reflektory w zaparkowanych pojazdach
muszą być przyciemnione.

Dodatkowe przepisy
Kierowcy powinni zapoznać się z lokalnymi przepisami, ponieważ mogą się one
różnić w zależności od władz lokalnych. Prawo stanu Illinois stanowi, że kierowca
lub osoba fizyczna nie może:
• Powodować upadku obiektu z wiaduktu lub innego podwyższonego miejsca
w kierunku poruszającego się pojazdu z zamiarem uderzenia w niego.
• Jechać chodnikiem, chyba że jest to część podjazdu.
• Przeładować pojazdu pasażerami lub ładunkami, zasłaniając tym samym pole
widzenia kierowcy. Na przednich i tylnych siedzeniach nie powinno być więcej
osób niż przewiduje liczba pasów bezpieczeństwa.
• Jechać przyczepą mieszkalną podczas jej transportu na ulicy lub autostradzie.
• Obsługiwać lub zezwalać na obsługę dowolnego systemu dźwiękowego (radia,
odtwarzacza taśm lub odtwarzacza płyt) o głośności, która jest słyszalna 75 stóp
[23 metry] lub więcej z pojazdu jadącego autostradą.

— Rozdział 4 Zagadnienia do nauki —
1. Mijając inny pojazd, kierowca powinien poczekać, aż cały samochód, który
właśnie wyprzedził, będzie widoczny w lusterku wstecznym, zanim wróci na
prawy pas.
n Prawda n Fałsz
2. Po właściwym zatrzymaniu się i ustąpieniu pierwszeństwa pojazdom lub pie
szym w obrębie skrzyżowania, kierowcy na ulicy jednokierunkowej mogą skrę
cić w lewo na czerwonym świetle w inną ulicę jednokierunkową, po której ruch
drogowy przesuwa się w lewo.
n Prawda n Fałsz
3. Jak powinien postąpić kierowca, który czeka na skrzyżowaniu na skręt w lewo,
a światła zmieniły kolor na czerwony?
a. Poczekać na skrzyżowaniu aż światło zmieni kolor na zielony.
b. Ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom i zakończyć skręt.
c. Upewnić się, że droga jestwolna, a następnie wycofać się na skrzyżowanie.
4. Na dwupasmowej jezdni, kierowcy muszą zatrzymać swoje pojazdy, zbliżając
się do stojącego autobusu szkolnego z czerwonymi lampkami ostrzegawczymi
i wysuniętym ramieniem sygnału zatrzymania.
n Prawda n Fałsz
5. Gdy do pojazdu zbliża się uprawniony pojazd korzystający z syren i migających
świateł, kierowca powinien zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni i czekać,
aż pojazd uprzywilejowany go minie.
n Prawda n Fałsz
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6. Jaka jest kara za nielegalne wyprzedzenie stojącego autobusu szkolnego?
a. Zawieszenie uprawnień do prowadzenia pojazdów.
b. Zawieszenie rejestracji pojazdu.
c. Grzywna w wysokości 30 USD.
7. Kierowca może minąć inny pojazd, jadąc poboczem drogi.
n Prawda n Fałsz
8. Dopuszczalne jest wykonanie skrętu w prawo wbrew czerwonemu światłu,
po zatrzymaniu się i ustąpieniu pierwszeństwa innym pojazdom i pieszym.
n Prawda n Fałsz
9. Kierowca musi zasygnalizować skręt w prawo lub w lewo podczas zmiany pasa.
n Prawda n Fałsz
10.Na obszarach miejskich kierowca nie musi całkowicie się zatrzymać wyjeżdżając
z zaułka, budynku, prywatnej drogi lub podjazdu, jeśli na drodze nie ma ruchu.
n Prawda n Fałsz
11.W jakiej odległości należy włączyć ciągły kierunkowskaz podczas wykonywania
skrętu w lewo lub w prawo w dzielnicy handlowej lub mieszkalnej?
a. Nie mniej niż 50 stóp [15 metrów] przed zakrętem.
b. Nie mniej niż 75 stóp [22 metry] przed zakrętem.
c. Nie mniej niż 100 stóp [30 metrów] przed zakrętem.
12.Kierowca może natychmiast kontynuować jazdę, gdy czekając na skrzyżowaniu,
sygnalizacja świetlna zmieni kolor na zielony.
n Prawda n Fałsz
13.Co powinni zrobić kierowcy zbliżający się do miejsca budowy?
a. Zwiększyć prędkość, aby szybko zjechać z drogi.
b. Zwolnić, przerwać całą bezprzewodową komunikację telefoniczną i ustąpić
pierwszeństwa.
c. Nacisnąć kilka razy na klakson, aby ostrzec osoby pracujące w okolicy o swojej
obecności.
14.Kierowcy muszą ustąpić pieszym na nieoznaczonym przejściu dla pieszych.
n Prawda n Fałsz
15.Osoby korzystające z urządzenia głośnomówiącego podczas prowadzenia
samochodu mogą legalnie rozmawiać przez telefon, chyba że mają mniej niż
19 lat.
n Prawda n Fałsz
16.Prędkość należy zmniejszyć poniżej podanego ograniczenia prędkości, z którego
z następujących powodów?
a. Kierowca jedzie w niesprzyjających warunkach pogodowych.
b. Kierowca zbliża się i przejeżdża przez skrzyżowanie.
c. Oba z powyższych.
17.Wolne pojazdy powinny korzystać z lewego pasa, z wyjątkiem wyprzedzania
lub skręcania w lewo.
n Prawda n Fałsz
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18.Kiedy kierowca musi zwolnić w strefie szkolnej?
a. W dni szkolne między 7 rano a 4 po południu, kiedy dzieci są obecne i znaki
zostały rozmieszczone.
b. W weekendy.
c. Tylko podczas przerwy.
19.Kierowcy mogą otworzyć drzwi samochodu po stronie ruchu drogowego tylko
wtedy, gdy można to zrobić bezpiecznie i bez zakłócania ruchu.
n Prawda n Fałsz
20.Dopuszcza się wyprzedzanie na dwupasmowej, dwukierunkowej jezdni w pro
mieniu 100 stóp [30 metrów] od skrzyżowania lub przejazdu kolejowego.
n Prawda n Fałsz
21.Tylko pojazdy posiadające specjalne tablice rejestracyjne lub tabliczki parkin
gowe dla osób niepełnosprawnych mogą parkować w miejscach zarezerwowa
nych dla nich przez oficjalny znak PARKING FOR PERSONS WITH DISABILITIES
[PARKING DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH].
n Prawda n Fałsz
22.Kierowcy nie mogą przeciąć linii procesji pogrzebowej bez upoważnienia.
n Prawda n Fałsz
23.Po zatrzymaniu przez policję kierowca powinien natychmiast wyjść z pojazdu
i szybko zbliżyć się do samochodu policjanta.
n Prawda n Fałsz
24.Jeśli kierowcy muszą wyciągnąć informacje dotyczące ubezpieczenia lub rejes
tracji pojazdu ze schowka, powinni o tym poinformować funkcjonariusza poli
cji.
n Prawda n Fałsz
25.W jakiej odległości od najbliższej szyny przejazdu kolejowego muszą zatrzymać
się wszystkie pojazdy, gdy zbliża się pociąg?
a. od 15 do 50 stóp [od 4.5 do 15 metrów].
b. od 5 do 10 stóp [od 1.5 do 3 metrów].
c. 10 stóp [3 metry].
26.Zbliżając się do przejazdu kolejowego, na którym nie ma sygnałów ostrzegaw
czych (takich jak migające światła lub zapory), kierowca powinien rozglądać
się, nasłuchiwać i zwolnić.
n Prawda n Fałsz
27.Jeśli poruszasz się ze strumieniem pojazdów przez tor kolejowy, możesz bez
piecznie zatrzymać się na torze na krótki okres czasu.
n Prawda n Fałsz
28.Po przejechaniu przez pociąg przejazdu, na którym migają sygnały świetlne,
kierowcy mogą kontynuować jazdę po sprawdzeniu, czy drugi pociąg nie poru
sza się na innym torze i czy światła przestały migać.
n Prawda n Fałsz
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Rozdział 5: Dzielenie drogi
Kierowca pojazdu osobowego musi dzielić drogę z wieloma rodzajami pojazdów
i z pieszymi.

Piesi
Za bezpieczeństwo ruchu drogowego odpowiadają zarówno kierowcy, jak i piesi.
Kierowca powinien zawsze być przygotowany na ustąpienie pierwszeństwa i nie
powinien niepotrzebnie podjeżdżać zbyt blisko się do pieszych.
Przechodząc przez miejsce inne niż oznakowane lub nieoznaczone przejście dla
pieszych, piesi muszą ustąpić pierwszeństwa kierowcom, w tym pomiędzy blisko
rozmieszczonymi skrzyżowaniami, na których działają sygnały drogowe. W miarę
dostępności należy korzystać z tunelu dla pieszych lub mostu dla pieszych.
Piesi nie mogą poruszać się po jezdni, chyba że nie ma chodnika ani pobocza.
W tych warunkach piesi powinni zawsze iść jak najdalej od zewnętrznej krawędzi
drogi. W ruchu dwukierunkowym, piesi powinni iść przodem do nadjeżdżających
pojazdów. Jeśli autostrada nie ma chodnika, ale ma pobocze, piesi powinni zawsze
poruszać się po poboczu tak daleko od jezdni, jak to możliwe. Piesi nie powinni
chodzić autostradą pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Niepełnosprawni piesi
Zbliżając się do niepełnosprawnego pieszego, który korzysta z psa przewodnika,
białej laski, wózka inwalidzkiego lub innego urządzenia pomocniczego na chodniku
lub jezdni, osoba niepełnosprawna ma pierwszeństwo i ma takie same prawa jak
każdy pieszy.
Biegacze/Spacerowicze
Biegacze/spacerowicze powinni korzystać ze ścieżek do biegania, jeśli są dostępne.
Na drogach publicznych, biegacze/spacerowicze powinni starać się wybierać sze
rokie drogi o dobrych poboczach. Powinni poruszać się przodem do nadjeżdżają
cych pojazdów i pamiętać, aby rozglądać się i nasłuchiwać dźwięków zbliżających
się pojazdów. W nocy lub w każdym momencie, gdy widoczność jest słaba, biega
cze/spacerowicze powinni znajdować się w dobrze oświetlonych miejscach i nosić
odzież odblaskową.
Inne kwestie bezpieczeństwa
• Piesi muszą zawsze szanować obecność zapór kolei i mostów oraz innych barier,
i ich nie przekraczać.
• Stanie na jezdni z prośbą o podwiezienie (autostop) jest nielegalne.
• Piesi nie powinni stać na autostradzie ani obok niej, aby prosić kierowców lub
pasażerów o pieniądze lub prowadzić biznes.
• Piesi w wieku 18 lat lub starsi mogą jeździć na deskorolce po publicznych dro
45

gach, na których ograniczenie prędkości wynosi 45 mp/h [72 km/h] lub mniej
od wschodu do zachodu słońca, o ile nie utrudniają ruchu pojazdów.

Dzieci
Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, kierowcy i rodzice powinni:
• Uważać na znaki, które oznaczają specjalne obszary zagrożenia, takie jak strefy
szkolne, przystanki autobusowe, place zabaw, parki i szkoły.
• Przygotować się na ograniczenie prędkości na obszarach mieszkalnych, szkol
nych i w miejscach, w których najczęściej przebywają dzieci.
• Zachować szczególną ostrożność podczas cofania się w podjazd lub z podjazdu,
gdy dzieci są w pobliżu.
• Uczyć dzieci praw i obowiązków pieszych od najmłodszych lat.
• Przydzielić obszary zabaw dla dzieci. Rodzice powinni upewnić się, że dzieci nie
bawią się na ulicach, podjazdach lub innych niebezpiecznych obszarach w ich
pobliżu.

Motocykle
Motocykliści mają takie same prawa i obowiązki, jak inni użytkownicy dróg.
Ze względu na ich rozmiar i wrażliwość w razie wypadku, ważne jest, aby kierowca
zwrócił szczególną uwagę na motocykle.
Brak zauważenia i rozpoznania motocykli przez kierowców w ruchu drogowym
jest najczęstszą przyczyną wypadków motocyklowych. Ze względu na ich małe
rozmiary, motocykle mogą być trudne do zobaczenia, a kierowcy często nie doce
niają ich prędkości. Kierowca powinien spodziewać się, że może zobaczyć moto
cykle o każdej porze roku, nie tylko wiosną i latem. Sprawcy wypadków często
zgłaszają, że nie dostrzegli motocykla lub zauważyli go zbyt późno, żeby uniknąć
kolizji.
Skrzyżowania
Ponad 50 procent wszystkich wypadków motocyklowych ma miejsce na skrzyżo
waniach. Najczęściej dochodzi do nich, gdy nadjeżdżający samochód skręca
w lewo przed motocyklem. Kierowca pojazdu powinien uważać na motocykle
przed skrętem i ustąpić im pierwszeństwa. Kierowca powinien zachować szcze
gólną ostrożność podczas wykonywania skrętu w lewo przez pasy ruchu nadjeż
dżających pojazdów i powinien poczekać, aby upewnić się co do zamiarów
motocyklisty, zanim wykona skręt w lewo.
Światła stopu
Jeśli czerwone światło nie zmieni koloru na zielony po 120 sekundach, motocy
klista może przejechać przez skrzyżowanie po ustąpieniu pierwszeństwa nadjeż
dżającym pojazdom.
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Dzielenie się pasem ruchu
Warunki drogowe i nawierzchnia drogi określą obszar w obrębie pasa ruchu, który
będzie używany przez motocyklistę. Chociaż na pasie ruchu może być wystarcza
jąco dużo miejsca dla samochodu i motocyklisty, kierowca pojazdu powinien
pamiętać, że motocyklista potrzebuje miejsca do bezpiecznego manewrowania
i ma prawo do korzystania z całego pasa. Kierowca pojazdu nie powinien współ
dzielić pasa z motocyklistami.
Wyprzedzanie
Podczas wyprzedzania przez motocykl, kierowca pojazdu powinien zachować
swoją obecną prędkość i pozycję na pasie ruchu oraz pozwolić motocyklowi na
wykonanie manewru. Następnie kierowca pojazdu powinien jak najszybciej zająć
prawidłowe miejsce na pasie ruchu.
Zachowanie bezpiecznej odległości podczas jazdy i zatrzymywania się
Kierowca pojazdu powinien zachować dystans co najmniej trzechczterech
sekund jadąc za motocyklem, aby motocyklista miał wystarczająco dużo czasu
na manewrowanie w sytuacji awaryjnej. W suchych warunkach motocykle mogą
zatrzymać się szybciej niż samochód. Kierowcy pojazdów powinni przyciemnić
reflektory, jadąc za innymi pojazdami, w tym za motocyklami.
Motocykle mogą zatrzymać się na krótszym dystansie niż samochód. Zdolność
motocyklisty do szybkiego zatrzymania się może również zależeć od jego doświad
czenia i treningu.
Warunki drogowe
Motocykle reagują na ruch drogowy, pogodę i warunki drogowe inaczej niż samo
chody. Motocykliści mogą zareagować w sposób, którego kierowca pojazdu może
się nie spodziewać. Mokre lub oblodzone drogi ograniczają zdolność motocyklisty
do hamowania i manewrowania. Podmuchy wiatru, zarówno naturalne, jak i wywo
łane przez duże przejeżdżające pojazdy, mogą przesunąć motocykl przez cały pas
ruchu, jeśli motocyklista nie jest przygotowany. Wyboje, wycieki ropy, żwir, gruz lub
tory kolejowe często wymagają od motocyklistów zmiany pozycji na ich pasie. Żwi
rowe drogi zmniejszają przyczepność i mogą zmusić motocyklistę do zmniejszenia
prędkości lub zahamowania, podczas gdy samochód nie musiałby tego zrobić.
W razie wypadku
Motocykliści są chronieni jedynie przez kask, ochronę oczu, buty, rękawiczki
i wytrzymałą odzież. W razie wypadku zachowaj szczególną ostrożność i uzyskaj
pomoc medyczną.
Więcej informacji na temat bezpieczeństwa jazdy motocyklem znajduje się w porad
niku Illinois Motorcycle Operators Manual [Poradnik dla kierowców motocykli stanu
Illinois], dostępnym w każdym oddziale Driver Services [Biurze usług dla kierowców]
lub na stronie www.cyberdriveillinois.com.
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Autocykle
Autocykl to pojazd trzykołowy z kierownicą i siedzeniem, który nie wymaga
od kierowcy siadania na nim okrakiem. Ten typ pojazdu może być użytkowany
na drogach stanu Illinois, jeśli został prawidłowo oznaczony i zarejestrowany
w urzędzie Sekretarza Stanu. Kierowca pojazdu musi posiadać ważne prawo jazdy
stanu Illinois, aby legalnie prowadzić pojazd.

Rowery
Zasilane ręcznie, gazem lub elektrycznie
Na większości dróg rowerzyści (w tym osoby korzystające z rowerów elektrycznych
lub rowerów napędzanych gazem,które nie przekraczają 20 mp/h [32 km/h]) mają
takie same prawa i obowiązki, jak inni użytkownicy dróg, wliczając w to pierw
szeństwo przejazdu.
Poniżej znajdują się ważne przepisy i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa rowe
rzystów:
• Niektóre władze samorządowe mają drogi z wyznaczonymi ścieżkami rowero
wymi. Pojazdy nie mogą jechać, parkować, pozostawać na biegu jałowym ani
odbierać pasażerów na ścieżkach rowerowych, nawet jeśli w danej chwili nie
ma na nich rowerzystów.
• Rowerzyści mogą być zmuszeni do jazdy poza ścieżką rowerową, dlatego kie
rowcy powinni być przygotowani na to, abyporuszać się wokół nich bezpiecznie.
• Rowerzystom zabrania się korzystania z autostrad o kontrolowanym dostępie,
dróg ekspresowych i niektórych innych oznakowanych dróg.
• Rowerzyści są zobowiązani do poruszania się w tym samym kierunku co pojazdy.
• Rowerzyści powinni poruszać się po prawej stronie szybkiego ruchu drogowego.
Jednak niektóre zagrożenia, takie jak nierówne powierzchnie, gruz, kratki
odwadniające lub wąski pas ruchu mogą wymagać od rowerzystów poruszania
się w kierunku środka pasa ruchu.
• Kierowcy muszą ustąpić pierwszeństwa przejazdu rowerzystom na takich
samych zasadach, jak innym pojazdom.
• Wyprzedzając rowerzystę, kierowcy muszą to robić powoli oraz pozostawić co
najmniej 3 stopy [1 metr] wolnej przestrzeni od krawędzi bocznego lusterka
pojazdu. Jeśli kierowcy nie mogą zagwarantować 3 stóp [1 metra] wolnej prze
strzeni, muszą poczekać z wyprzedzaniem, aż będą mogli to zrobić bezpiecznie.
Jeśli kierowca przejedzie zbyt blisko rowerzysty i doprowadzi to do wypadku,
kierowca może zostać oskarżony o popełnienie przestępstwa.
• Otaczanie lub grożenie rowerzystom jest zabronione.
• Jadąc za rowerzystami, kierowca powinien dać im dużo miejsca i być przygoto
wanym do szybkiego zatrzymania się. Należy zachować szczególną ostrożność
podczas złej pogody.
• Kierowca nie powinien używać długich świateł drogowych w nocy, gdy zbliża
się do nadjeżdżającego rowerzysty.
• Kiedy kierowcy skręcają w lewo, a rowerzysta wjeżdża na skrzyżowanie z prze
ciwnego kierunku, powinni poczekać na przejechanie rowerzysty przed wyko
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naniem skrętu. Jeśli kierowcy współdzielą z rowerzystami pas ruchu do skrętu
w lewo, powinni pozostać za rowerzystami, dopóki rowerzyści nie ukończą bez
piecznie skrętu.
Jeśli kierowcy skręcają w prawo, a rowerzysta zbliża się do prawej, powinni naj
pierw pozwolić rowerzystom przejechać przez skrzyżowanie, zanim skręcą
w prawo. Kierowca powinien pamiętać o sygnalizowaniu podczas skręcania.
Rowery elektryczne lub spalinowe o niskiej prędkości muszą mieć silnik o mocy
mniejszej niż jeden koń mechaniczny i muszą być obsługiwane przez osobę,
która ukończyła 16 lat.
Rowery elektryczne i spalinowe o niskiej prędkości mogą poruszać się jedynie
po ulicach i nie mogą przekraczać prędkości 20 mp/h [32 km/h]. Nie można
poruszać się nimi po chodnikach.
Rowerzyści poruszający się na rowerach o niskiej prędkości i rowerach elektrycz
nych muszą przestrzegać wszystkich przepisów mających zastosowanie do rowe
rzystów.
Po zaparkowaniu i przed otwarciem drzwi pojazdu,
kierowca powinien najpierw sprawdzić, czy w pobliżu
nie ma rowerzystów. Kierowcy powinni rozważyć uży
cie prawej ręki do otwarcia drzwi pojazdu, ponieważ
daje im to możliwość obrócenia się i sprawdzenia,
czy nie nadjeżdżają pojazdy i rowerzyści.
Rower elektryczny o niskiej prędkości to rower wyposażony we w pełni sprawne
pedały i silnik elektryczny o mocy poniżej 750 watów. Rowery elektryczne
o niskiej prędkości mogą poruszać się po każdej autoryzowanej autostradzie,
ulicy lub drodze, w tym pasach dla rowerów i ścieżkach rowerowych. Nie można
korzystać z nich na chodnikach. Lokalne władze mogą zabronić korzystania
z rowerów elektrycznych o niskiej prędkości na drogach lub ścieżkach rowero
wych w obrębie ich jurysdykcji.

Istnieją trzy klasy rowerów elektrycznych o niskiej prędkości:
• Klasa 1— Rower jest wyposażony w silnik, który zapewnia wspomaganie jazdy
tylko wtedy, gdy rowerzysta pedałuje i przestaje wspomagać jazdę, gdy rower
osiąga prędkość 20 mp/h [32km/h].
• Klasa 2 — Rower jest wyposażony w silnik, który może być używany wyłącznie
do napędzania roweru, ale nie jest w stanie włączyć się, gdy rower osiąga pręd
kość 20 mp/h [32 km/h].
• Klasa 3 — Rower jest wyposażony w silnik, który włącza się tylko, gdy rowerzysta
pedałuje, i zapewnia wspomaganie jazdy, gdy rower osiąga prędkość 28 mp/h
[45 km/h]. Rowerzyści muszą mieć co najmniej 16 lat.
Tylko osoby powyżej 16 roku życia mogą obsługiwać rower elektryczny o niskiej
prędkości klasy 3. Osoba, która nie ukończyła 16 lat, może jeździć jako pasażer na
rowerze elektrycznym o niskiej prędkości klasy 3 zaprojektowanym z myślą o prze
wozie pasażerów.
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Więcej informacji można uzyskać z broszury Illinois Bicycle Rules of the Road
[Zasady drogowe dla rowerów w stanie Illinois], która jest dostępna w każdym
lokalnym oddziale Driver Services [Biurze usług dla kierowców] lub na stronie
www.cyberdriveillinois.com. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa pojazdu
i roweru można uzyskać na stronie www.bikesafetyquiz.com.

Skutery i motorowery
Jedynie motorowery i motocykle odpowiednio oznaczone i zarejestrowane
w Illinois mogą być legalnie eksploatowane na drogach stanu Illinois. Skuter może
być oznaczony i zarejestrowany w stanie Illinois, jeśli oprócz numeru identyfika
cyjnego pojazdu (VIN) znajduje się na nim federalna etykieta z certyfikatem bez
pieczeństwa.
Kierowca skutera lub motoroweru musi przestrzegać wszystkich znaków, sygnałów
i przepisów ruchu drogowego i podlega większości przepisów dotyczących korzys
tania z rowerów. Motorowery lub skutery przewożące dwie osoby muszą być
wyposażone w siedzenie i podnóżek dla pasażera. Jeśli prowadzone w nocy, muszą
mieć przednią lampkę emitującą światło widoczne z odległości co najmniej
500 stóp [152 metrów] i tylną lampę, która emituje światło widoczne z odległości
przynajmniej 100600 stóp [30180 metrów].
Aby ustalić, jaki rodzaj prawa jazdy jest wymagany do prowadzenia skutera lub
motoroweru na drogach stanu Illinois, kierowca powinien zapoznać się z nastę
pującymi wytycznymi:
• Jeśli skuter ma silnik o pojemności mniejszej niż 150cc, wymaga licencji moto
cyklowej klasy L.
• Jeżeli skuter posiada silnik o pojemności 150cc lub większej, wymaga licencji
klasy M.
• Motorower może być obsługiwany z dowolnym ważnym prawem jazdy stanu
Illinois. Jeśli używany jest silnik spalinowy, nie może on przekraczać pojemności
50cc i nie może wymagać od kierowcy zmiany biegów.

Duże pojazdy
Podczas dzielenia drogi z ciężarówkami, autobusami lub innymi dużymi pojazdami,
kierowca mniejszego pojazdu powinien:
• Unikać martwych punktów i utrzymywać widoczną pozycję podczas jazdy
za dużym pojazdem. Kierowcy dużych pojazdów powinni widzieć otaczające
je pojazdy w lusterkach bocznych.
• Zwracać szczególną uwagę na kierunkowskazy i dawać dużym pojazdom dużo
miejsca na manewrowanie i wykonywanie skrętów. Duże pojazdy wykonują sze
rokie skręty w prawo i czasami pozostawiają wolną przestrzeń po prawej stronie
tuż przed skrętem.
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• Zawsze zapewniać dodatkową przestrzeń dla dużych
pojazdów. Rozmiar i waga mogą mieć wpływ na zdol
ność manewrowania i hamowania dużych pojazdów.
• Zawsze przyciemniać reflektory, jadąc nocą za cięża
rówką. Jasne światła oślepiają kierowców dużych
pojazdów, gdy odbijają się od dużych lusterek bocz
nych.
• Migać światłami pojazdu podczas wyprzedzania cięża
rówki, aby poinformować o tym jej kierowcę, zwłaszcza
w nocy. Kierowca ciężarówki może ułatwić wyprzedza
nie, pozostając po drugiej stronie pasa ruchu. Manewr
wyprzedzania powinien zostać ukończony jak najszybciej, aby uniknąć jazdy
obok ciężarówki.

Uszkodzone pojazdy
Gdy kierowcy zbliżają się do dowolnego uszkodzonego pojazdu na czteropasmo
wej autostradzie, który korzysta ze świateł awaryjnych, prawo stanu Illinois
wymaga od kierowców zmiany pasa ruchu na pas niezajmowany przez uszkodzony
pojazd, jeśli jest to bezpieczne. Jeśli zmiana pasa ruchu nie jest bezpieczna,
kierowca powinien zmniejszyć prędkość podczas zbliżania się i wymijania uszko
dzonego pojazdu. Kierowca nie powinien zwiększać prędkości, dopóki nie minie
uszkodzonego pojazdu.
Prawo stanu Illinois stanowi, że osoba nie może:
• Przepychać uszkodzonego pojazd autostradą na terenach wiejskich, chyba
że zdarzy się nagły wypadek i konieczne stanie się jego usunięcie, aby uniknąć
niebezpieczeństwa.
• Usunąć rozbitego lub uszkodzonego pojazdu z jezdni bez usunięcia całego szkła
i innych szczątków.
• Holować jednego pojazdu przy użyciu drugiego, chyba że korzysta z dyszla.
W większości przypadków odległość między dwoma samochodami nie powinna
przekraczać 15 stóp [4,5 metra]. Holowany pojazd należy połączyć z pojazdem
ciągnącym za pomocą dwóch łańcuchów lub lin.
Prawo Illinois wymaga, aby uszkodzone, pozbawione nadzoru lub porzucone
pojazdy zostały usunięte z jezdni jak najszybciej. Organy ścigania mogą zażądać
holowania pojazdu na koszt właściciela, jeśli został on pozostawiony wzdłuż drogi
na dłuższy czas.
• Autostrada międzystanowa, droga szybkiego ruchu lub autostrada płatna –
po dwóch godzinach.
• Autostrada na obszarze miejskim – po 10 godzinach.
• Autostrada na obszarze pozamiejskim – po 24 godzinach.
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Pojazdy o niskiej prędkości
Pojazd o niskiej prędkości to każdy pojazd czterokołowy, który oprócz numeru
identyfikacyjnego pojazdu (VIN) posiada także federalną etykietę bezpieczeństwa.
Pojazdy o niskiej prędkości mogą osiągać maksymalną prędkość do 25 mp/h
[40 km/h]. Pojazdy o niskiej prędkości muszą być oznaczone i zarejestrowane
w taki sam sposób, jak każdy inny pojazd. Pojazdy o niskiej prędkości mogą poru
szać się po każdej ulicy z ograniczeniem prędkości wynoszącym 30 mp/h [48 km/h]
lub mniej, chyba że lokalne władze tego zabraniają. Pojazdy o niskiej prędkości
muszą być wyposażone w:
• Hamulec postojowy.
• Kierownicę.
• Opony.
• Przednią szybę.
• Pasy bezpieczeństwa.
• Lusterko wsteczne.
• Zewnętrzne lusterko wsteczne – zamontowane po stronie kierowcy pojazdu.
• Czerwone światła odblaskowe  montowane z każdej strony na tyłach pojazdu
i jedne na środku.
• Reflektor – widoczny z przodu z odległości 500 stóp [150 metrów].
• Tylne światła – czerwone światło widoczne z odległości 100 stóp [30 metrów]
z tyłu.
• Światła stopu.
• Przednie i tylne kierunkowskazy.
UWAGA: Definicje tego wymaganego sprzętu znajdują się na stronie 103.

Wolno poruszające się pojazdy
Niektóre wolno poruszające się pojazdy rolnicze, sprzęt budowlany i pojazdy ciąg
nione przez zwierzęta mogą dzielić drogę z innymi pojazdami. Kierowca powinien
zachować ostrożność i przygotować się do zmniejszenia prędkości swojego pojazdu
podczas zbliżania się i mijania wolno poruszających się pojazdów. Pomarańczowy
emblemat oznaczający wolno poruszające się pojazdy musi znajdować się z tyłu nie
których wolno poruszających się pojazdów. (Patrz strona 86.)
Prędkości zbliżania się
Normalne prędkości pojazdów wolno poruszających się mogą wynosić od 5
do 20 mp/h [8 do 32 km/h]. Gdy pojazd poruszający się z normalną prędkością na
autostradzie zbliża się z tyłu do pojazdu wolno poruszającego się, różnica prędkości
radykalnie skróci czas potrzebny do dotarcia do pojazdu wolno poruszającego się.
Skręty i wyprzedzanie
Wolno poruszające się pojazdy mogą wykonywać szerokie skręty i mogą w dowol
nym momencie skręcić w prawo lub w lewo w nieoznakowane wjazdy. Kierowca
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powinien zachować bezpieczną odległość za wolno poruszającym się pojazdem,
zbliżając się do niego od tyłu i minąć go tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne. Przed
rozpoczęciem manewru, kierowcy powinni mieć pewność, że operator wolno
poruszającego się pojazdu jest świadomy ich obecności oraz zamiaru wymijania.
Tylne światła
Gdy wymagane są światła, migający bursztynowy sygnał musi być zamontowany
możliwie jak najwyżej z tyłu pojazdu. Musi być widoczny z odległości 500 stóp
[150 metrów] w świetle słonecznym. Inne urządzenia do identyfikacji pojazdów
wolno poruszających się mogą obejmować reflektory lub obracające się lub drga
jące bursztynowe światła.
Korzystanie z pasa ruchu
Wolniejsze pojazdy muszą poruszać się po prawym pasie. Lewy pas służy
do wyprzedzania i skręcania. Wolno poruszające się pojazdy mogą być szersze niż
szerokość pasa, dlatego może się okazać, że będą musiały zmienić pas na sąsiedni,
aby uniknąć przeszkód znajdujących się na poboczu drogi.

Skutery śnieżne
Zimą kierowca może poruszać się po drodze skuterem śnieżnym. Kierowca powi
nien zachować ostrożność podczas jazdy na obszarach ze znakami ostrzegającymi
o obecności skuterów śnieżnych. Informacje na temat rejestracji skuterów śnież
nych i wymagań eksploatacyjnych można uzyskać dzwoniąc do Department
of Natural Resources [Departamentu Zasobów] Naturalnych Illinois na numer 866
8673542 lub odwiedzając stronę www.dnr.illinois.gov.

Jeźdźcy konni
Jeźdźcy konni mogą korzystać z dróg publicznych. Wyjątek stanowią autostrady
o kontrolowanym dostępie i większość dróg ekspresowych. Jeźdźcy konni muszą
jechać w tym samym kierunku co inne pojazdy i jak najdalej na prawo. Kierowca
nigdy nie powinien naciskać klaksonu w pobliżu konia lub innych zwierząt hodow
lanych, ponieważ dźwięk może go przestraszyć i spowodować wypadek. Podczas
spotkania lub mijania jeźdźca na koniu, kierowca powinien to zrobić ostrożnie
i przygotować się do zatrzymania.

— Rozdział 5 Zagadnienia do nauki —
1. Jeśli kierowcy skręcają w prawo, a z prawej strony zbliża się rowerzysta, kierowcy
powinni pozwolić rowerzystom przejechać przez skrzyżowanie, zanim sami
skręcą w prawo.
n Prawda n Fałsz
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2. Kierowca nie musi zachowywać tak dużej odległości jadąc za motocyklem,
jak podczas jazdy za innym samochodem.
n Prawda n Fałsz
3. Motocykliści mają prawo do korzystania z pełnej szerokości pasa ruchu; dlatego
kierowca powinien minąć motocykl w taki sam sposób, jak minąłby inny pojazd.
n Prawda n Fałsz
4. Podczas jazdy za ciężarówką w nocy ważne jest, aby kierowcy przyciemnili
reflektory swojego pojazdu.
n Prawda n Fałsz
5. Zbliżając się do niepełnosprawnego pieszego korzystającego z psa przewodnika,
białej laski lub innego urządzenia wspomagającego, kierowca powinien ustąpić
takiej osobiepierwszeństwa.
n Prawda n Fałsz
6. Otwierając boczne drzwi kierowcy na drodze z nadjeżdżającymi pojazdami
i rowerami, należy:
a. Otworzyć drzwi pojazdu, sięgając za klamkę prawą ręką, aby uzyskać lepszy
widok na ruch samochodowy i rowerowy zbliżający się z tyłu.
b. Otworzyć drzwi pojazdu tylko wtedy, gdy nie przeszkadza to pojazdom
i rowerom nadjeżdżającym z tyłu.
c. Otworzyć drzwi pojazdu lewą ręką, a następnie sprawdzić ruch pojazdów
i rowerzystów.
d. Zarówno odpowiedź A i B.
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Rozdział 6: Jazda pod wpływem (DUI)
Alkohol jest zabójcą numer jeden na amerykańskich drogach. Alkohol wpływa
na zdolność widzenia i spowalnia czas reakcji, więc podjęcie działania w nagłym
przypadku zajmuje więcej czasu. Alkohol wpływa na zdolność kierowania pojaz
dem, nawet jeśli jego stężenie w organizmie znajduje się poniżej nielegalnego
poziomu. Spożycie nawet niewielkiej ilości alkoholu zwiększa ryzyko spowodowa
nia wypadku.

Stężenie alkoholu we krwi (BAC)/Obecność narkotyków
Stężenie alkoholu we krwi (BAC) to pomiar ilości alkoholu w układzie człowieka
na podstawie testu oddechu, krwi, moczu lub innej wydzieliny cielesnej. Prowa
dzenie pojazdu jest nielegalne, jeśli BAC danej osoby wynosi 0,08% lub więcej.
Osoba ta może jednak zostać skazana za prowadzenie pojazdu pod wpływem
(DUI), nawet gdy jej BAC jest mniejszy niż 0,08%, ale zdolność prowadzenia
pojazdu jest ograniczona.
Inne czynniki wpływają na reakcję osoby na alkohol, w tym ostatnio spożyte jedze
nie, tolerancja alkoholu i zażycie narkotyków. Czas jest jedynym sposobem
na wyeliminowanie skutków alkoholu. Jedzenie, kawa i prysznice nie przyspieszają
wydalania alkoholu z organizmu.
Prowadzenie pojazdu silnikowego na autostradach Illinois ze stężeniem tetrahyd
rokannabinolu konopnego (THC) wynoszącym 5 nanogramów lub więcej na mililitr
pełnej krwi lub 10 nanogramów lub więcej na mililitr innej substancji ciała jest
nielegalne. Prowadzenie pojazdu silnikowego na autostradach Illinois z jakimkol
wiek śladem kontrolowanego leku, substancji lub odurzającego związku we krwi
jest nielegalne.

Marihuana medyczna i rekreacyjna
Prawo stanu Illinois zezwala na medyczne i rekreacyjne używanie marihuany oso
bom w wieku 21 lat i starszym. Osoby, które chcą używać marihuany do celów
leczniczych, mogą zapisać się do programu Compassionate Use of Medical Can
nabis [Współczujące stosowanie marihuany medycznej], zarządzanego przez Illi
nois Department of Public Health [Departament Zdrowia Publicznego Illinois].
Departament Zdrowia Publicznego wyda kartę identyfikacyjną rejestru, a w rejest
rze kierowców stanu Illinois znajdzie się stosowny zapis.
Kierowca nie może prowadzić pojazdu silnikowego, jeśli jego zdolności kierowania
pojazdem są ograniczone w wyniku zarówno medycznego, jak i rekreacyjnego uży
cia marihuany. Marihuanę można przewozić wyłącznie w pojeździe w pojemniku
odpornym na zapachy i zabezpieczonym przed dziećmi. Żaden kierowca ani pasażer
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nie może używać marihuany w pojeździe silnikowym. Jeśli policjant zatrzyma pojazd
i ma uzasadnione podejrzenie, że zdolności kierowcy do prowadzenia pojazdu są
ograniczone w wyniku użycia marihuany, kierowca musi poddać się testom trzeź
wości w terenie i /lub zatwierdzonym drogowym testom chemicznym. Odmowa
poddania się testom lub niepowodzenie testów trzeźwości i/lub zatwierdzonych
drogowych testów chemicznych spowoduje zawieszenie prawa jazdy danej osoby.
Prowadzenie pojazdu pod wpływem działania marihuany lub nielegalny przewóz
marihuany w pojeździe silnikowym może skutkować utratą prawa jazdy, a dla
posiadacza karty rejestracyjnej medycznej marihuany, jej cofnięcie.

Inne leki
Oprócz alkoholu i marihuany, wiele leków na receptę i bez recepty wpływa na bez
pieczną jazdę. Należą do nich między innymi: leki przeciwhistaminowe, leki na
przeziębienie, leki przeciwbólowe, leki zmieniające nastrój, haszysz, LSD, heroina,
kokaina, morfina, amfetaminy i metamfetaminy. Mieszanie nawet niewielkich ilo
ści alkoholu z innymi lekami jest bardzo niebezpieczne.

Przepisy dotyczące jazdy pod wpływem
Prowadzenie pojazdu pod wpływem (DUI) jest poważnym przestępstwem sklasy
fikowanym w stanie Illinois jako brutalne przestępstwo. Jeśli kierowcy zostaną ska
zani za DUI, wykroczenie zostanie na stałe zapisane w ich rejestrze jazdy. Jeśli
kierowcy zostaną aresztowani i/lub skazani, mogą utracić uprawnienia do prowa
dzenia pojazdu, rejestrację pojazdu, zostać ukarani grzywną i/lub więzieniem.
Prawo dorozumianej zgody
Podczas jazdy po drogach Illinois, kierowca automatycznie wyraża zgodę na pod
danie się niektórym testom. Mogą to być testy oddechu, krwi, moczu lub innych
płynów ustrojowych w celu ustalenia, czy kierowca jest pod wpływem. Jeżeli dana
osoba jest zaangażowana w wypadek z obrażeniem ciała lub wypadek, w wyniku
którego śmierć poniosła inna osoba, stróże prawa mają prawdopodobne pod
stawy, aby sądzić, że zdolności tej osoby do prowadzenia pojazdu były ograni
czone, i muszą poprosić o wykonanie testu na obecność narkotyków lub alkoholu.
Kierowcy stanu Illinois mogą na własny koszt zlecić przeprowadzenie dodatkowych
testów wybranej przez siebie wykwalifikowanej osobie.
Jeśli kierowca odmówi wykonania testu oddechowego lub jeśli funkcjonariusz
uważa, że badanie krwi może ujawnić obecność narkotyków, kierowca może zostać
pociągnięty do odpowiedzialności finansowej do 500 USD za koszty badań krwi,
jeśli zostanie uznany za winnego DUI.
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Statutory Summary Suspension/Revocation Law [Prawo pozwalające na
zawieszenie/unieważnienie uprawnień do prowadzenia pojazdu]
Jeśli badanie chemiczne ujawni BAC wynoszące 0,08% lub więcej, poziom THC
wynoszący 5 nanogramów lub więcej na mililitr pełnej krwi lub 10 nanogramów lub
więcej na mililitr innego płynu ustrojowego, uprawnienia do prowadzenia pojazdu
zostaną zawieszone na sześć miesięcy. Dotyczy to również każdej ilości substancji
leczniczej lub odurzającej wynikającej z niezgodnego z prawem użycia lub spożycia
substancji kontrolowanej wymienionej w Illinois Controlled Substances Act [Ustawie
o substancjach kontrolowanych stanu Illinois], substancji odurzającej wymienionej
w Use of Intoxicating Compounds Act [Ustawie o stosowaniu substancji odurzają
cych] lub metamfetaminy wymienionej w Methamphetamine Control and Commu
nity Protection Act [Ustawie o kontroli metamfetaminy i ochronie wspólnoty przed
tą substancją]. Jeśli kierowca odmówi poddania się badaniom chemicznym, jego
uprawnienia do prowadzenia pojazdu zostaną zawieszone na rok.
Kierowca, który został wcześniej objęty zawieszeniem/unieważnieniem uprawnień
do prowadzenia pojazdu w stanie Illinois, otrzymał zawieszenie uprawnień do pro
wadzenia pojazdu za odmowę poddania się badaniom chemicznym w innym sta
nie, został objęty sądowym nadzorem za DUI lub został skazany za DUI w ciągu
ostatnich pięciu lat, jest uważany za recydywistę i otrzyma zawieszenie prawa
jazdy na trzy lata za odmowę poddania się badaniom chemicznym lub na rok za zły
wynik badań chemicznych. Odmowa wykonania badań może być wykorzystana
jako dowód przeciwko kierowcy. W momencie aresztowania funkcjonariusz weź
mie prawo jazdy i, jeśli jest ważne, przekaże kierowcy tymczasowe potwierdzenie,
umożliwiające prowadzenie pojazdu przez 45 dni. Zawieszenie uprawnień do pro
wadzenia pojazdu rozpoczyna się 46 dnia od daty zawiadomienia podanej przez
funkcjonariusza policji i nie wygasa, dopóki kierowca nie uiści opłaty za przywró
cenie mu prawa prowadzenia pojazdu a rejestr jazdy nie zostanie uaktualniony.
Jeśli kierowca odmówi poddania się badaniom chemicznym po wypadku, w którym
doszło do poważnych obrażeń ciała lub śmierci, jego uprawnienia do prowadzenia
pojazdu zostaną unieważnione na okres co najmniej jednego roku.
Wyrok skazujący za DUI
Oprócz zawieszenia/unieważnienia uprawnień do prowadzenia pojazdu, kierowca
może zostać skazany za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków
i/lub innych substancji odurzających.
Wyrok skazujący za DUI skutkuje cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami:
• Pierwszy wyrok skutkuje co najmniej rocznym unieważnieniem uprawnień.
• Drugi wyrok w ciągu 20 lat skutkuje co najmniej pięcioletnim unieważnieniem
uprawnień.
• Trzeci wyrok skutkuje unieważnieniem uprawnień na co najmniej 10 lat.
• Czwarty i kolejne wyroki skutkują dożywotnim unieważnieniem uprawnień.
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Osoba skazana za DUI z BAC wynoszącym 0,16% lub więcej lub za DUI podczas
przewozu dziecka poniżej 16. roku życia może podlegać podwyższonym karom.
Przed przywróceniem uprawnień do prowadzenia pojazdu, należy przejść ocenę
dot. alkoholu/narkotyków, pomyślnie ukończyć program rehabilitacji lub edukacji
alkoholowej/narkotykowej, odbyć rozprawę administracyjną z Sekretarzem Stanu,
uiścić opłatę za przywrócenie uprawnień do prowadzenia pojazdu i/lub spełnić
inne wymagania. Wyrok za DUI wymaga również od kierowcy wykupienia Financial
Responsibility Insurance [Ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowe] j na
trzy lata.
Jeśli mieszkaniec Illinois został skazany za jazdę pod wpływem alkoholu lub odma
wia poddania się testom na obecność alkoholu/narkotyków w innym stanie, wyrok
lub odmowa zostaną zgłoszone do biura Sekretarza Stanu i odnotowane w oso
bistym rejestrze jazdy takiego kierowcy. Sprawca będzie miał do czynienia
z powództwem administracyjnym w związku z jego uprawnieniami do prowadze
nia pojazdu, tak jakby został skazany za DUI lub odmówił przeprowadzenia badań
chemicznych w Illinois.
Breath Alcohol Ignition Interlock Device (BAIID) [Blokada alkoholowa]
Wszyscy uprawnieni kierowcy Illinois, którzy po raz pierwszy są winni DUI, mogą
ubiegać się o zezwolenie na Monitoring Device Driving Permit (MDDP) [Monito
rowane prowadzenie pojazdu]. MDDP wymaga, aby blokada alkoholowa (BAIID)
została zainstalowane w ich pojeździe/pojazdach w zatwierdzonym miejscu insta
lacji, co jest warunkiem zezwolenia na prowadzenie pojazdu w okresie okresu
zawieszenia uprawnień do prowadzenia pojazdów. O ile nie zostanie uznana
za nieuprawnioną, osoba winna DUI jest odpowiedzialna za wszystkie koszty zwią
zane z wydaniem pozwolenia oraz instalacją i monitorowaniem BAIID.
Biuro Sekretarza Stanu monitoruje BAIID przez cały okres ważności zezwolenia.
BAIID powiadomi biuro Sekretarza Stanu, jeśli kierowca spróbuje uruchomić
pojazd po wypiciu alkoholu lub manipuluje przy urządzeniu.
Osoba uznana za winną DUI po raz pierwszy może zrezygnować z ubiegania się
o MDDP i zamiast tego zdecydować się na powstrzymanie się od prowadzenia
pojazdu w okresie zawieszenia. Jeżeli osoba winna DUI zdecyduje się nie brać
udziału w programie, a następnie zostanie przyłapana na prowadzeniu pojazdu
w okresie zawieszenia, jest winna przestępstwa.
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Zaostrzone DUI
Powiązane przestępstwa związane z DUII
Kierowcy mogą zostać obciążeni zaostrzonym DUI, jeżeli:
• Wzięli udział w wypadku śmiertelnym lub z obrażeniami ciała podczas jazdy pod
wpływem.
• Otrzymali trzeci lub kolejny DUI.
• Popełnili DUI podczas prowadzenia autobusu szkolnego z dziećmi lub prowa
dzenia wynajętego pojazdu, takiego jak limuzyna.
• Popełnili DUI bez ważnego prawa jazdy, zezwolenia lub ubezpieczenia pojazdu.
• Otrzymali DUI mając na koncie wcześniejsze nieumyślne spowodowanie śmierci
lub zaostrzone DUI obejmujące śmierć.
Nielegalny transport napojów alkoholowych/Otwarty pojemnik
Picie napojów alkoholowych w pojeździe jest nielegalne. Kierowca i pasażerowie
mogą otrzymać mandat. Pasażerowie w wyczarterowanych autobusach używa
nych do celów pozaszkolnych, samochodów kempingowych, mini samochodów
kempingowych i limuzyn są z tego wyłączeni. Nielegalne jest posiadanie alkoholu
w strefie pasażerskiej pojazdu, jeśli pojemnik z alkoholem został otwarty.
Prowadzenie motorówki pod wpływem alkoholu lub narkotyków
Prowadzenie motorówki pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurza
jących jest nielegalne. Osoby uczestniczące w wypadku motorowodnym, w którym
dochodzi do obrażeń lub śmierci, mogą utracić uprawnienia do kierowania pojaz
dem za odmowę poddania się badaniom chemicznym w celu ustalenia BAC. Upraw
nienia do prowadzenia pojazdów mogą zostać również utracone po poddaniu się
badaniom, które wykażą poziom BAC wynoszący 0.08; poziom THC wynoszący
5 nanogramów lub więcej na mililitr pełnej krwi lub 10 nanogramów lub więcej na
mililitr innego płynu ustrojowego; każdą ilość narkotyku, substancji lub odurzającej
wynikającej z niezgodnego z prawem użycia lub spożycia substancji kontrolowanej
wymienionej w Illinois Controlled Substances Act [Ustawie o substancjach kontro
lowanych stanu Illinois]; lub substancji odurzającej wymienionej w Use of Intoxi
cating Compounds Act [Ustawie o stosowaniu substancji odurzających] lub
metamfetaminy wymienionej w Methamphetamine Control and Community Pro
tection Act [Ustawie o kontroli metamfetaminy i ochronie wspólnoty przed tą sub
stancją].
Odpowiedzialność rodzicielska
Uważa się za nielegalne, aby rodzic lub opiekun prawny zezwalał na spożycie napojów
alkoholowych osobom poniżej 21 roku życia lub nie kontrolował dostępu do alkoholu
na jego prywatnej posesji lub na jakiejkolwiek posiadanej przez niego nieruchomości,
w tym w pojeździe lub jednostce pływającej. Jeśli śmierć lub obrażenia ciała nastąpią
w wyniku konsumpcji, rodzic lub opiekun prawny mogą podlegać sankcjom karnym.
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Prowadzenie pojazdu z zawieszonym lub unieważnionym prawem jazdy (za DUI,
zaostrzone DUI, nieumyślne spowodowanie śmierci lub opuszczenie miejsca
wypadku śmiertelnego lub spowodowania obrażeń ciała)
Kierowcy, którzy zostali skazani za prowadzenie pojazdu w okresie, gdy ich prawo
jazdy było zawieszone lub unieważnione z powodu powyższych wykroczeń:
• Będą podlegać sankcjom karnym, w tym karze pozbawienia wolności;
• Będą mieć przedłużony okres zawieszenia lub unieważnienia uprawnień do kie
rowania pojazdem;
• Ich pojazd zostanie zajęty i najprawdopodobniej ulegnie przepadkowi.
Kierowca stanu Illinois, którego uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostały
zawieszone lub unieważnione z powodu skazania za DUI, nieumyślnego spowo
dowania śmierci lub opuszczenia miejsca wypadku śmiertelnego lub wypadku
z obrażeniami ciała, nie może prowadzić pojazdów mechanicznych w ŻADNYM
stanie. Jeśli kierowca stanu Illinois z zawieszonymi lub unieważnionymi uprawnie
niami zostanie aresztowany za kierowanie z zawieszonym lub unieważnionym pra
wem jazdy w innym stanie, aresztowanie zostanie zgłoszone do biura Sekretarza
Stanu.
Przyczynienie się do DUI
Jeśli kierowca zezwoli na prowadzenie pojazdu przez osobę, o której wiadomo,
że znajduje się pod wpływem, to dopuści się czynu nielegalnego. Osoba, która
zostanie skazana za dostarczenie alkoholu osobie poniżej 21 roku życia, może zos
tać ukarana grzywną i/lub skazana na karę pozbawienia wolności, a jej uprawnie
nia do kierowania pojazdem mogą zostać zawieszone.

Kierowcy poniżej 21 roku życia
Kierowcy, którzy nie ukończyli 21 lat i zostali skazani za DUI, zostaną pozbawieni
prawa jazdy na co najmniej dwa lata jeśli jest to ich pierwszy wyrok skazujący.
Kierowcom, którzy nie ukończyli 21 lat i u których stwierdzono, że podczas pro
wadzenia pojazdu silnikowego mieli ślady alkoholu we krwi, zostaną zawieszone
uprawnienia do prowadzenia pojazdów na co najmniej trzy miesiące.
Wszystkie osoby poniżej 21 roku życia, które zostaną skazane lub otrzymają nadzór
sądowy za nielegalne spożycie, zakup, posiadanie lub przyjmowanie alkoholu
w prezencie, utracą uprawnienia do kierowania pojazdem, niezależnie od tego,
czy prowadzą pojazd mechaniczny w momencie popełnienia przestępstwa.
Jeśli prawo jazdy zostało zawieszone przed ukończeniem przez kierowcę 21. roku
życia, kierowca będzie musiał pomyślnie ukończyć ponowny kurs szkoleniowy dla
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kierowców. Ponadto kierowca może zostać poproszony o poddanie się komplet
nemu egzaminowi na prawo jazdy w celu ponownego wydania prawa jazdy.
Przepisy dotyczące jazdy pod wpływem w stanie Illinois ciągle się zmieniają. Wię
cej informacji można znaleźć w DUI Fact Book [Księdze faktów o DUI] wydanej
przez Sekretarza Stanu lub na stronie www.cyberdriveillinois.com.

— Rozdział 6 Zagadnienia do nauki —
1. W przypadku aresztowania ze stężeniem alkoholu we krwi wynoszącym 0,08%
lub więcej, uprawnienia kierowcy zostaną zawieszone na co najmniej sześć
miesięcy.
n Prawda n Fałsz
2. Alkohol jest największym, pojedynczym czynnikiem prowadzącym do śmier
telnych wypadków samochodowych.
n Prawda n Fałsz
3. Kierowcy mogą zostać oskarżeni o zaostrzone DUI, jeżeli:
a. Biorą udział w wypadku DUI, który skutkuje śmiercią lub obrażeniami ciała.
b. Popełnili DUI prowadząc szkolny autobus.
c. Są winni DUI i już wcześniej nieumyślnie spowodowali śmierć.
d. Wszystkie z powyższych.
4. Jeśli kierowca zostanie aresztowany i odmówi poddania się badaniom chemicz
nym, jego uprawnienia do prowadzenia pojazdu zostaną zawieszone na trzy
miesiące.
n Prawda n Fałsz
5. Aby odzyskać prawo jazdy, kierowcy, których prawo jazdy zostało unieważnione
w wyniku DUI, muszą spełnić szereg wymogów, w tym ocenę problemów alko
holowych i narkotykowych, oraz uiścić opłatę za przywrócenie uprawnień.
n Prawda n Fałsz
6. Prowadzenie pojazdu przez osoby, które nie ukończyły 21 roku życia i które
posiadają jakiekolwiek ślady alkoholu lub narkotyków w swoim systemie, jest
nielegalne.
n Prawda n Fałsz

61

Rozdział 7: Wykroczenia drogowe/wypadki
drogowe
Kierowcy, którzy biorą udział w wypadku drogowym lub go napotykają, powinni:
• Zatrzymać swój pojazd w bezpiecznym, dobrze oświetlonym miejscu publicz
nym, gdzie nie będzie utrudniał ruchu, jeśli to możliwe.
• Pomóc poszkodowanemu w razie potrzeby lub na żądanie.
• Natychmiast zadzwonić na 911.
• Ostrzec innych kierowców za pomocą awaryjnych świateł ostrzegawczych i flar,
jeśli są dostępne.
• Zapytać wszystkich osób zaangażowanych o ich nazwiska, adresy, numery tele
fonów, numery prawa jazdy i numery tablic rejestracyjnych.

Występowanie przed sądem
Jeśli kierowca otrzyma mandat za niewielkie wykroczenie drogowe, data stawienia
się w sądzie będzie widoczna na mandacie. Jeżeli kierowca nie zapłaci mandatu
lub nie stawi się w sądzie we wskazanym dniu, drugi termin rozprawy sądowej
może zostać ustalony co najmniej 30 dni później. Urzędnik sądu wyśle kierowcy
zawiadomienie na ostatni znany adres. Niestawienie się w drugim terminie będzie
skutkować zawieszeniem prawa jazdy danej osoby, dopóki sąd nie zostanie usatys
fakcjonowany, a opłata za przywrócenie uprawnień uiszczona. Rodzice/opiekuno
wie prawni kierowców, którzy nie ukończyli 18 lat i muszą stawić się w sądzie,
muszą być obecni na rozprawie.
Kierowca stanu Illinois, który otrzymał mandat w innym stanie będącym członkiem
NonResident Violator Compact [Porozumienie o sprawcach wykroczeń, którzy
nie są rezydentami stanu], ma trzy opcje:
• Pozostać w stanie, w którym otrzymał mandat i wystąpić przed sądem,
• Zapłacić mandat lub
• Obiecać zastosowanie się do mandatu, co pozwala na kontynuowanie podróży
i zajęcie się sprawą mandatu z domu. Niezastosowanie się do obietnicy przestrze
gania przepisów może skutkować zawieszeniem prawa jazdy w stanie Illinois.

Raport o wypadku drogowym
Niezależnie od tego, po czyjej stronie leży wina, kierowca pojazdu musi złożyć
raport o wypadku drogowym, jeśli w wypadku doszło do ofiar śmiertelnych, obra
żeń ciała lub szkód materialnych o wartości przekraczającej 1500 USD. (Jeśli jaki
kolwiek pojazd biorący udział w wypadku nie jest ubezpieczony, należy złożyć
raport za szkody równe lub większe niż 500 USD.)
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Kierowca ma 30 minut na zgłoszenie wypadku po jego wystąpieniu. Jeśli kierowcy
biorą udział w wypadku, powinni natychmiast powiadomić policję. Wiele miast
wymaga zgłoszenia, jeśli dojdzie do wypadku w ich granicach. Jeśli policjanta nie
ma na miejscu wypadku, należy jak najszybciej złożyć zgłoszenie na najbliższym
posterunku policji. W przypadku obszarów wiejskich należy powiadomić szeryfa
hrabstwa lub policję stanu Illinois. Jeśli kierowca nie jest w stanie złożyć raportu,
ale na miejscu jest obecny pasażer, to pasażer musi złożyć raport.
Należy również złożyć raport w Departamencie Transportu stanu Illinois. Ten poufny
raport należy wysłać nie później niż 10 dni po wypadku. Formularz można uzyskać
od funkcjonariusza policji lub agencji ubezpieczeń samochodowych.
Kierowcy, którzy nie zgłoszą wypadku drogowego, mogą zostać ukarani grzywną
w wysokości do 2500 USD i skazani na karę pozbawienia wolności do jednego roku.

Opuszczenie miejsca wypadku drogowego
Kierowca skazany za opuszczenie miejsca wypadku, szczególnie gdy doszło
do obrażeń ciała lub śmierci, podlega zarzutom karnym. W przypadkach, w których
nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała, biuro Sekretarza Stanu jest zobowiązane
do unieważnienia prawa jazdy kierowcy. W przypadkach, gdy szkody przekraczają
1000 USD, uprawnienia do prowadzenia pojazdu zostaną zawieszone.

Pojazdy bez nadzoru
Kierowcy uczestniczący w wypadku, który doprowadził do uszkodzenia pojazdu
bez nadzoru (przy nieobecności kierowcy oraz pasażera) lub innego mienia,
powinni:
• Zatrzymać pojazd w miejscu oddalonym od ruchu drogowego.
• Zostawić swoje nazwisko, adres, numer telefonu i numer rejestracyjny pojazdu
na uszkodzonym pojeździe lub nieruchomości, jeśli nie można znaleźć właściciela.
• Powiadomić policję.
• Wypełnić wszystkie wymagane raporty o wypadku

Safety Responsibility Law
[Prawo o odpowiedzialności za bezpieczeństwo]
Safety Responsibility Law [Prawo o odpowiedzialności za bezpieczeństwo]
Kierowcy, którzy ponoszą winę w wypadku, który doprowadził do śmierci, uszko
dzenia ciała lub uszkodzenia mienia, i nie posiadają ubezpieczenia od odpowie
dzialności cywilnej, muszą również spełniać wymogi prawa o odpowiedzialności
za bezpieczeństwo. Prawo to zobowiązuje kierowcę do złożenia zabezpieczenia
(gwarancji zapłaty) na pokrycie szkód poniesionych przez stronę poszkodowaną.
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Departament Transportu stanu Illinois określa wysokość zabezpieczenia. Jeśli kie
rowcy nie wystawią wymaganych zabezpieczeń, ich prawo jazdy może zostać
zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Numery rejestracyjne/rejestracja
pojazdu właściciela(i) pojazdu biorącego udział w wypadku mogą również zostać
zawieszone. Prawo jazdy lub rejestracja pojazdu pozostaną zawieszone
do momentu przedstawienia przez kierowcę dowodu odpowiedzialności finanso
wej i utrzymania ubezpieczenia przez okres trzech lat od daty złożenia dowodu.
Osoby skazane za naruszenie obowiązkowego ubezpieczenia utracą uprawnienia
do prowadzenia pojazdu na co najmniej trzy miesiące i będą musiały uiścić opłatę
w wysokości 100 USD za przywrócenie tychże uprawnień, bez zezwolenia na pro
wadzenie pojazdu.

Financial Responsibility Law
[Prawo o odpowiedzialności finansowej]
Kierowcy są zobowiązani do złożenia dowodu odpowiedzialności finansowej, jeśli
spełniony jest jeden z poniższych warunków:
• Otrzymali obowiązujący wyrok sądowy dotyczący wypadku.
• Prawo jazdy zostało zawieszone na podstawie Safety Responsibility Law [Prawa
o odpowiedzialności za bezpieczeństwo] w wyniku nieubezpieczonego wypadku.
• Otrzymali nadzór sądowy za naruszenie obowiązkowego ubezpieczenia.
• Zostali skazani za trzy lub więcej naruszeń obowiązkowego ubezpieczenia.
Dowód odpowiedzialności finansowej może obejmować zaświadczenie o ubez
pieczeniu (SR22), obligacje lub depozyt papierów wartościowych (takich jak świa
dectwa udziałowe). Zaświadczenie SR22 jest składane bezpośrednio do urzędu
Sekretarza Stanu przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Urząd Sekretarza Stanu
monitoruje zakres ubezpieczenia przez okres określony prawem. Niezastosowanie
się do odnowienia ubezpieczenia lub anulowanie ubezpieczenia będzie skutkować
zawieszeniem prawa jazdy.

Kursy zapobiegania wypadkom drogowym
Kierowcy w wieku 55 lat lub starsi mogą otrzymać zniżkę na ubezpieczenie od odpo
wiedzialności cywilnej za pojazdy silnikowe, jeśli pomyślnie ukończyli ośmiogodzinny
kurs bezpiecznej jazdy. Kierowcy mogą skontaktować się z agentem ubezpieczenio
wym, aby ustalić kwotę zniżki. Informacje na temat kursów są dostępne na stronie
www.aarp.org/drive.
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— Rozdział 7 Zagadnienia do nauki —
1. Niezależnie od tego, po czyjej stronie leży wina, kierowca pojazdu musi złożyć
raport o wypadku drogowym, jeśli w wypadku doszło do ofiar śmiertelnych,
obrażeń ciała lub szkód materialnych o wartości przekraczającej 1500 USD (lub
ponad 500 USD, jeśli pojazd nie jest ubezpieczony).
n Prawda n Fałsz
2. Zanim kierowcy będą mogli odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem po
ich utracie z powodu braku zapłaty za szkody spowodowane wypadkiem,
muszą złożyć dowód odpowiedzialności finansowej w biurze Sekretarza Stanu.
n Prawda n Fałsz
3. Kierowcy, którzy biorą udział w wypadku drogowym lub go napotykają,
powinni zatrzymać swój pojazd w bezpiecznym, dobrze oświetlonym miejscu
publicznym, gdzie nie będzie utrudniał ruchu, jeśli jest to możliwe.
n Prawda n Fałsz
4. Kierowca ma 30 minut na zgłoszenie wypadku po jego wystąpieniu.
n Prawda n Fałsz
5. Kierowcy skazani za naruszenie obowiązkowego ubezpieczenia:
a. Tracą uprawnienia do prowadzenia pojazdów na okres trzech miesięcy.
b. Tracą uprawnienia do prowadzenia pojazdów na okres sześciu miesięcy.
c. Tracą uprawnienia do prowadzenia pojazdów na okres jednego roku.
6. Kierowcy są zobowiązani do złożenia dowodu odpowiedzialności finansowej,
jeśli:
a. Otrzymali obowiązujący wyrok sądowy dotyczący wypadku
b. Ich prawo jazdy zostało zawieszone z powodu nieubezpieczonej
wypadku drogowego.
c. Zostali skazani za trzy lub więcej naruszeń ubezpieczenia.
d. Wszystkie z powyższych.
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Rozdział 8: Unieważnienie, zawieszenie,
odmowa i anulowanie prawa jazdy
Niektóre unieważnienia, zawieszenia, odmowy i anulowania mogą zostać na stałe
zapisane w indywidualnym rejestrze jazdy kierowcy.
Prowadzenie pojazdu, gdy prawo jazdy jest zawieszone lub unieważnione, spo
woduje przedłużenie okresu zawieszenia lub unieważnienia i może narazić kie
rowcę na karę pozbawienia wolności. Więcej informacji na temat działań, które
mogą spowodować zawieszenie lub unieważnienie uprawnień do prowadzenia
pojazdu znajduje się w Illinois Vehicle Code [Kodeksie Pojazdów stanu Illinois].

Unieważnienie
Unieważnienie oznacza cofnięcie uprawnień do prowadzenia pojazdów na czas
nieokreślony przez biuro Sekretarza Stanu. Aby odzyskać uprawnienia do kiero
wania pojazdem, kierowca może ponownie ubiegać się o prawo jazdy po upływie
co najmniej jednego roku, chyba że zaznaczono inaczej.
Biuro Sekretarza Stanu natychmiast unieważni uprawnienia do prowadzenia
pojazdu każdemu, kto zostanie skazany za wykroczenie w ruchu drogowym, które
spowodowało wypadek i śmierć innej osoby.
Biuro Sekretarza Stanu jest uprawnione do unieważnienia prawa jazdy osobie,
która wielokrotnie dopuściła się przestępstwa drogowego. W trakcie unieważnie
nia, rejestracja pojazdu kierowcy może zostać zawieszona, o czym kierowca zosta
nie powiadomiony.
Inne przestępstwa, za które prawo jazdy może zostać unieważnione, obejmują
między innymi:
• Zaostrzone DUI — Spowodowanie obrażeń ciała lub śmierci w wyniku DUI;
uprzednie skazanie za nieumyślne spowodowanie śmierci lub zaostrzone DUI
obejmujące śmierć i dopuszczenie się DUI; otrzymanie trzeciego lub kolejnego
wyroku skazującego za DUI; dopuszczenie się DUI bez ważnego prawa jazdy,
zezwolenia lub ubezpieczenia pojazdu; lub dopuszczenie się DUI podczas trans
portu dzieci autobusem szkolnym.
• Ucieczka przed policją — Odjechanie od policji mimo wydanego przez funkcjo
nariuszy nakazu zatrzymania się.
• Zaostrzona nieostrożna jazda — Jazda skutkująca poważnymi obrażeniami ciała,
trwałą niepełnosprawnością lub deformacją innej osoby.
• Kradzież pojazdu — Kradzież pojazdu silnikowego lub jego części.
• Drag Racing lub Street Racing [nielegalne wyścigi na drogach publicznych] —
Nielegalne ściganie się z innym pojazdem.
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• DUI — Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, konopi indyjskich, innych
narkotyków i/lub substancji odurzających.
• Popełnienie przestępstwa — Korzystanie z pojazdu podczas popełnienia poważ
nego przestępstwa.
• Fałszywe ID/DL — Tworzenie lub posiadanie sprzętu do wykonania, sprzedawania,
używania, próby używania lub pomagania innym w użyciu nieautoryzowanego,
wydanego przez jednostkę pozarządową dowodu osobistego lub prawa jazdy.
• Działalność powiązana z gangami — Przestępstwo związane z działalnością gan
gów, w którym wykorzystano pojazd lub prawo jazdy wydane przez stan Illinois.
• Opuszczenie miejsca wypadku — Opuszczenie miejsca wypadku, w którym ktoś
stracił życie lub odniósł obrażenia.
• Krzywoprzysięstwo — Udzielanie fałszywych informacji Sekretarzowi Stanu.
• Lekkomyślne postępowanie — Lekkomyślne zachowanie związane z prowadze
niem pojazdu, które spowodowało obrażenia ciała lub zagrożenie dla innej
osoby.
• Lekkomyślne prowadzenie pojazdu — Skazanie za trzy wykroczenia drogowe
spowodowane nieostrożną jazdą w ciągu 12 miesięcy lub prowadzenie pojazdu,
w wyniku którego doszło do poważnych obrażenia ciała, trwałej niepełnospraw
ności lub zniekształcenia innej osoby.
• Nieumyślne spowodowanie śmierci — Nieostrożne prowadzenie pojazdu, skut
kujące śmiercią innej osoby lub udział w wypadku, w którym doszło do śmierci
podczas prowadzenia pojazdu na zawieszonym lub unieważnionym prawie jazdy
z powodu zaostrzonego DUI.
• Naruszenie przepisów dot. szkolnego autobusu — Wyrok za wyprzedzanie lub
mijanie autobusu szkolnego, które doprowadziło do wypadku z ofiarami śmier
telnymi.

Zawieszenie
Zawieszenie oznacza czasową utratę uprawnień do prowadzenia pojazdu. W przy
padku zawieszenia uprawnień na czas określony, kierowca może odzyskać upraw
nienia do prowadzenia pojazdów po zakończeniu zawieszenia i uiszczeniu opłaty
za przywrócenie uprawnień. W niektórych przypadkach prawo jazdy nie zostanie
zwrócone, dopóki nie zostaną spełnione inne wymagania.
Inne przestępstwa, za które prawo jazdy może zostać zawieszone, obejmują mię
dzy innymi:
• Naruszenie ruchu drogowego wykryte przez monitoring drogowy — Niezapła
cenie pięciu lub więcej naruszeń przepisów ruchu drogowego, wystawionych
za przejazd na czerwonym świetle lub przekroczenie dozwolonej prędkości,
lub obu na terenie objętym władzą samorządową.
• Spowodowanie wypadku w strefie budowy — Niezmniejszenie prędkości lub
niezmienienie pasa ruchu w strefie budowlanej, skutkujące uszkodzeniem mie
nia lub uszkodzeniem ciała, lub śmiercią innej osoby.
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• Nadużycie odwiedzin dziecka — Zawieszenie po otrzymaniu nakazu sądowego
wskazującego, że kierowca popełnił nadużycie związanego z odwiedzinami
dziecka.
• Nieprawidłowy wynik testu narkotykowego/alkoholowego — Nieprawidłowy
wynik testów chemicznych po aresztowaniu za DUI, które wykazały poziom BAC
w wysokości 0,08% lub więcej, poziom THC w wysokości 5 nanogramów lub wię
cej na mililitr pełnej krwi lub 10 nanogramów lub więcej na mililitr innego płynu
ustrojowego lub jakikolwiek ślad substancji kontrolowanej lub odurzającej.
• Odmowa poddania się testom na obecność narkotyków/alkoholu — Odmowa
poddania się testom chemicznym na obecność narkotyków lub alkoholu po
aresztowaniu za DUI w Illinois lub innym stanie.
• Przestępstwo związane z narkotykami lub przestępstwo seksualne — Popeł
nienie przestępstwa związanego z narkotykami lub przestępstwa seksualnego
podczas prowadzenia samochodu lub bezpośredniej fizycznej kontroli nad
pojazdem.
• Nie stawienie się w sądzie — Nie stawienie się w sądzie za jakiekolwiek otrzy
many mandat.
• Nieprzestrzeganie sygnału przejazdu kolejowego — Skazanie za drugie naru
szenie dotyczące nieprzestrzegania sygnału przejazdu kolejowego.
• Brak wypłaty alimentów na dziecko — Zawieszenie z tytułu nieopłacenia ali
mentów na podstawie nakazu sądowego lub nakazu Departamentu Zdrowia
i Usług Rodzinnych Stanu Illinois.
• Nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu, korzystającemu
z dźwiękowych i wizualnych sygnałów (światła i syreny) — Niezmniejszenie
prędkości i niezmienienie pasa ruchu z dala od pojazdu uprzywilejowanego,
w wyniku czego doszło do uszkodzenia mienia, obrażeń ciała i śmierci innego
człowieka.
• Fałszywe prawo jazdy/dowód osobisty — Posiadanie, wystawianie lub próba
użycia przerobionego prawa jazdy lub dowodu osobistego; korzystanie z prawa
jazdy lub dowodu osobistego innej osoby lub zezwalanie innej osobie na korzys
tanie z prawa jazdy; lub złożenie fałszywego wniosku lub zezwolenie innej oso
bie na złożenie dokumentów dotyczących fałszywego wniosku.
• Nielegalne posiadanie, spożywanie, kupowanie alkoholu lub przyjmowanie
alkoholu jako prezentu przez osobę poniżej 21. roku życia jeśli przestępstwo
miało miejsce wówczas, gdy dana osoba była pasażerem pojazdu silnikowego.
• Nielegalny transport alkoholu — Nielegalny transport alkoholu, który miał
miejsce dwa razy w ciągu 12 miesięcy, jeśli osoba ma 21 lat lub więcej.
• Nielegalny transport poniżej 21 lat — Nielegalny transport alkoholu przez
osobę w wieku poniżej 21 lat.
• Naruszenie przepisów obowiązkowego ubezpieczenia — Niezłożenie ubezpie
czenia od odpowiedzialności finansowej (SR22) po otrzymaniu nadzoru sądo
wego za prowadzenie pojazdu bez ubezpieczenia lub posiadanie trzech lub
więcej mandatów na prowadzenie pojazdu bez ubezpieczenia.
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• Skazanie za brak obowiązkowego ubezpieczenia — Prowadzenie pojazdu bez
obowiązkowego ubezpieczenia.
• Naruszenie dot. przejazdu kolejowego — Niepłacenie pięciu lub więcej kar za
naruszenia.
• Naruszenie dot. autobusu szkolnego — Niezatrzymanie się, gdy autobus
szkolny pozwala dzieciom wsiąść lub wysiąść, lub niezapłacenie pięciu lub więcej
kar za nieustąpienie pierwszeństwa zatrzymanemu autobusowi szkolnemu, co
zostało zarejestrowane przez kamerę.
• Przekroczenie prędkości w strefie budowy — Drugie naruszenie w ciągu dwóch
lat od poprzedniego przekroczenia prędkości w strefie budowy, gdy pracownicy
są obecni w jej granicach.
• Wypadki drogowe — Odmowa lub zaniedbanie zgłoszenia wypadku drogo
wego.
• Wykroczenia drogowe — Trzy wyroki skazujące za wykroczenia drogowe
w okresie 12 miesięcy (jeśli kierowca ma mniej niż 21 lat w chwili aresztowania,
dwa wykroczenia drogowe w ciągu dowolnego okresu 24 miesięcy).
• Nieautoryzowane parkowanie w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnos
prawnych.
• Nieubezpieczone wypadki — Bycie kierowcą odpowiedzialnym za wypadek dro
gowy bez ubezpieczenia, w którym należy się odszkodowanie.
• Wykroczenie w zakresie „Zero tolerancji” — Stężenie alkoholu większe niż 0,00,
ale mniejsze niż 0,08 przez osobę poniżej 21. roku życia.

Anulowanie
Anulowanie to wygaśnięcie uprawnień prowadzenia pojazdu w drodze formalnego
działania podjętego przez biuro Sekretarza Stanu. Anulowanie prawa jazdy lub
zezwolenia może nastąpić z powodu błędu lub wady na karcie prawa jazdy lub dla
tego, że kierowca nie jest już uprawniony do prawa jazdy. Ponowny wniosek o wyda
nie prawa jazdy można złożyć dopiero po spełnieniu warunków anulowania.
Powody, dla których prawo jazdy może zostać anulowane obejmująm.in:
• Problemy zdrowotne — Stan zdrowia lub wzroku kierowcy uniemożliwia bez
pieczne kierowanie pojazdem silnikowym; niezłożenie raportu medycznego lub
wyników badania wzroku, gdy jest to wymagane; oraz nieprzyznanie się do
dolegliwości zdrowotnych, które mogą zakłócać bezpieczne korzystanie z pojazdu
silnikowego.
• Wymóg ponownego badania — Nie stawienie się na wymagane ponowne
badanie; nie zaliczenie części testu wymaganej podczas obowiązkowego ponow
nego badania.
• Fałszywe zgłoszenie — Popełnienie oszustwa przy składaniu wniosku o wydanie
prawa jazdy lub dowodu osobistego.
• Brak kwalifikacji — Brak kwalifikacji do otrzymania prawa jazdy lub pozwole
nia.
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Odmowa
Odmowa to czasowe nie przyjęcie wniosku o prawo jazdy oraz, w niektórych przy
padkach, tymczasowe zezwolenie. Odmowę można wprowadzić do rejestru jazdy
osoby poniżej 18 roku życia za wyrok za jedno z następujących przestępstw:
• Obowiązkowe unieważnienie uprawnień do prowadzenia pojazdu za prze
stępstwa wymienione na stronach 58–59 — Odmowa wydania prawa jazdy za
te przestępstwa zabrania osobom za nie skazanym ubiegania się o prawo jazdy
lub tymczasowe zezwolenie aż do ukończenia przez nich 18. roku życia.
• Prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy lub tymczasowego zezwole
nia — Taka odmowa zabrania osobom ubieganie się o prawo jazdy do ukończe
nia 18. roku życia, podczas gdy złożenie wniosku o wydanie tymczasowego
zezwolenia jest nadal dozwolone. Jeśli dana osoba ma już prawo jazdy, upraw
nienia do prowadzenia pojazdu przyznane na podstawie tego prawa jazdy
są ograniczone do tymczasowego zezwolenia.
• Poważne wykroczenie w trakcie prowadzenia pojazdu — Długość tego rodzaju
odmowy wynosi dziewięć miesięcy albo do ukończenia 18. roku życia, w zależ
ności od tego, co jest krótsze. Ta odmowa zabrania jedynie ubiegania się
o prawo jazdy. Wnioski o wydanie tymczasowego zezwolenia są nadal dozwo
lone. Jeśli dana osoba ma już prawo jazdy, uprawnienia do prowadzenia pojazdu
przyznane na podstawie tego prawa jazdy są ograniczone do tymczasowego
zezwolenia.
• Wypadek prowadzący do obrażeń ciała lub śmierci — Biuro Sekretarza Stanu
może odmówić wystawienia lub odnowienia prawa jazdy, jeśli kierowca został
oskarżony o przestępstwo związane z wypadkiem, w wyniku którego doszło do
poważnych obrażeń ciała lub śmierci innej osoby. Alkohol nie musi odgrywać
roli w wypadku.

Specjalne zezwolenia na prowadzenie pojazdu
Kierowca stanu Illinois, którego uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostały
unieważnione lub zawieszone, może w niektórych przypadkach uzyskać zezwole
nie na prowadzenie pojazdu dzięki specjalnym zezwoleniom. Zezwolenia te to:
• Restricted Driving Permit (RDP) [Zezwolenie na ograniczoną jazdę]— Zezwala
na kierowanie pojazdem tylko w określonych godzinach i na określonych trasach
w celach zawodowych lub edukacyjnych, na przewożenie dziecka z domu do
opieki dziennej (żłobek, przedszkole) i z powrotem lub akceptowalnej placówki
oświatowej, lub w celu uzyskania opieki medycznej, lub leczenia uzależnień.
RDP nie może zostać wydane osobie poniżej 16 roku życia.
• Monitoring Device Driving Permit (MDDP) [Zezwolenie na monitorowane pro
wadzenie pojazdu] — Pozwala osobie, która popełniła DUI po raz pierwszy
i zawieszono jej uprawnienia na prowadzenie pojazdu silnikowego. Wydanie
MDDP i zainstalowanie BAIID pozwala kierowcy legalnie prowadzić pojazd sil
nikowy o każdej porze dnia i nocy, dopóki nie spożywa alkoholu przed jazdą i nie
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manipuluje przy urządzeniu BAIID. MDDP nie może zostać wydane osobie poni
żej 18 roku życia.
• Occupational Driving Permit (ODP) [Zezwolenie na zawodowe prowadzenie
pojazdów] — Umożliwia kierowcy zawodowemu, którego prawo jazdy zostało
zawieszone z powodu trzech wykroczeń w ruchu drogowym, prowadzenie
pojazdu w związku z zatrudnieniem. Aby otrzymać ten typ zezwolenia, dana
osoba musi utrzymywać się z prowadzenia pojazdów. Zezwolenie to nie dotyczy
kierowców komercyjnych.
• Prawo jady na okres próbny — Pozwala kierowcom w wieku 21 lat i starszym,
których prawo jazdy zostało zawieszone za trzy wykroczenia w ruchu drogowym
popełnione w ciągu 12 miesięcy, na prowadzenie pojazdu w okresie zawiesze
nia. Zezwolenie wydawane jest w związku z ukończeniem kursu doskonalenia
techniki jazdy. Razem z wydaniem tego zezwolenia podejmowane są działania
doskonalące kierowców, które przyznają kierowcom w wieku 21 lat i starszym
pełne uprawnienia do prowadzenia pojazdu w okresie zawieszenia.
• Family Financial Responsibility Driving Permit (FRP) [Zezwolenie na prowa
dzenie pojazdu w ramach finansowej odpowiedzialności za rodzinę] —
Pozwala kierowcy, którego prawo jazdy zostało zawieszone za niepłacenie ali
mentów lub nadużycia odwiedzin dzieci do prowadzenia pojazdu. Zezwolenie
wydawane jest wyłącznie na polecenie sędziego okręgowego lub na polecenie
Departamentu Zdrowia i Usług Rodzinnych Stanu Illinois.

— Rozdział 8 Zagadnienia do nauki —
1. Uprawnienia do prowadzenia pojazdów mogą zostać zawieszone na podstawie
którego z poniższych warunków?
a. Trzy wykroczenia drogowe za nieostrożne prowadzenie pojazdu w ciągu
12 miesięcy.
b. Drag lub street racing [nielegalne wyścigi na drogach publicznych].
c. Nielegalny transport alkoholu dwa razy w ciągu 12 miesięcy przez osobę
powyżej 21 roku życia.
2. Uprawnienia kierowców mogą zostać cofnięte z powodu podania fałszywych
informacji Sekretarzowi Stanu.
n Prawda n Fałsz
3. Prawo jazdy może zostać anulowane, jeśli okaże się, że stan zdrowia lub wzroku
kierowcy uniemożliwia mu bezpieczne kierowanie pojazdem.

n Prawda n Fałsz
4. Zezwolenia na ograniczoną jazdę mogą zostać wydane każdemu kierowcy, któ
rego uprawnienia do prowadzenia pojazdów zostały zawieszone lub unieważ
nione.

n Prawda n Fałsz
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5. Prawo jazdy może zostać zawieszone za:
a. Nieprzestrzeganie sygnału przejazdu kolejowego.
b. Posiadanie fałszywego prawa jazdy.
c. Niezatrzymanie się dla autobusu szkolnego.
d. Wszystkie z powyższych.
6. Prawo jazdy może zostać unieważnione za:
a. Opuszczenie miejsca wypadku, w którym ktoś doznał obrażeń lub zginął.
b. Udzielanie fałszywych informacji Sekretarzowi Stanu.
c. Nieostrożne zachowanie, które prowadzi do obrażeń lub śmierci innej
osoby.
d. Wszystkie z powyższych.
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Rozdział 9: Znaki drogowe
Wzdłuż drogi znajduje się wiele rodzajów znaków: regulacyjne, ostrzegawcze
i informacyjne. Każdy typ znaku jest identyfikowany przez swój kształt i kolor. Kan
dydaci zostaną poproszeni o zidentyfikowanie znaków drogowych na pisemnym
egzaminie na prawo jazdy.

Kształty znaków drogowych
To podstawowe kształty znaków, każdy o specjalnym przeznaczeniu. Inne kształty
mogą być używane do specjalnych celów.
Ten ośmioboczny czerwony znak oznacza STOP. Kierowca musi
całkowicie zatrzymać się na linii zatrzymania. Jeśli nie ma linii
zatrzymania, kierowca powinien zatrzymać się przed wjecha
niem na przejście dla pieszych. Jeśli nie ma przejścia dla pie
szych, kierowca powinien zatrzymać się przed wjazdem na
skrzyżowanie. Po zatrzymaniu, kierowca powinien ustąpić
pierwszeństwa pieszym i nadjeżdżającym pojazdom. Przy
znaku „allway STOP” [nakaz zatrzymania, obowiązujący na
wszystkich drogach skrzyżowania], kierowcy powinni poczekać
na swoją kolej. Jeżeli znak STOP jest znakiem tymczasowym
postawionym przez władze autostrady, należy go traktować
tak, jakby był to stały znak STOP. Jeśli znak STOP jest trzymany
w dłoni przez osobę upoważnioną, kierowca powinien zatrzy
mać się aż taka osoba (strażnik szkolny czy kierujący ruchem
w strefie budowy) zasygnalizuje, że można bezpiecznie konty
nuować jazdę.
Ten znak w kształcie trójkąta oznacza USTĄP PIERWSZEŃSTWA
przejazdu. Przed kontynuowaniem jazdy kierowca musi prze
puścić cały ruch drogowy i pieszych. Znaki USTĄP PIERWSZEŃ
STWA przejazdu są czerwonobiałe.
Ten okrągły znak wskazuje, że przed pojazdem znajduje się
PRZEJAZD KOLEJOWY. Znaki PRZEJAZDU KOLEJOWEGO są żółte
z czarnym krzyżem „X” i literami „RR.” Jest to znak ostrzegaw
czy, który oznacza, że tory kolejowe przetną drogę z przodu.
Na obszarach wiejskich znak może znajdować się do 750 stóp
[230 metrów] przed przejazdem kolejowym. Kierowca powi
nien zwolnić, a w razie potrzeby rozejrzeć się i zatrzymać. Kie
rowca powinien opuścić szyby i nasłuchiwać, aby upewnić się,
że inne dźwięki nie blokują dźwięku pociągu. Jeśli zbliża się
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pociąg, kierowca powinien zatrzymać się i zaczekać. Kierowca nigdy nie powinien
ścigać się z pociągiem do skrzyżowania.
Ten znak w kształcie rombu oznacza OSTRZEŻENIE. Może być
żółty, żółtozielony,lub pomarańczowy ze słowami lub symbo
lami w czarnym kolorze. Ten znak ostrzega kierowcę o zagro
żeniach lub możliwych zagrożeniach na drodze lub w pobliżu
drogi. Kierowcy powinni zwolnić i zachować ostrożność, gdy
widzą tego typu znak.
Ten pięcioboczny znak jest żółty lub żółtozielony z czarnymi
symbolami. Oznacza albo STREFĘ SZKOLNĄ albo PRZEJŚCIE
SZKOLNE. Jeśli znak pokazuje dwoje idących dzieci, oznacza to,
że szkoła jest blisko. Jeżeli znak wskazuje dwoje idących dzieci
ze strzałką skierowaną w dół, kierowca i pojazd znajdują się na
przejściu szkolnym.
Ten trójboczny znak jest żółty z czarnymi elementami i oznacza
BRAK PRZEJAZDU. Znak pojawi się po lewej stronie dwupas
mowej, dwukierunkowej drogi na początku obszaru, na którym
stosowane są również oznaczenia „brak przejścia” na chodni
kach.
Kwadraty i/lub prostokąty są używane jako znaki regulacyjne
lub informacyjne.

Kolory znaków drogowych
Kolor znaku drogowego ma specjalne znaczenie. Ważne jest, aby kierowca zapa
miętał znaczenie kolorów.
Znaki CZERWONE są znakami regulacyjnymi i muszą być prze
strzegane. Obejmują one STOP, YIELD [USTĄP PIERWSZEŃ
STWA], DO NOT ENTER [ZAKAZ WJAZDU] lub WRONG WAY
[ZŁA DROGA].
Niektóre znaki w kolorze CZARNYM i BIAŁYM są znakami
regulacyjnymi i muszą być przestrzegane. Inne są używane
jako znaczniki trasy i zostały zilustrowane w sekcji „Znaki
informacyjne” na stronie 86.
ŻÓŁTY jest używany do znaków ostrzegawczych. Znaki te
informują kierowcę o warunkach i zagrożeniach na drodze.
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ŻÓŁTOZIELONY również może być używany do znaków
ostrzegawczych. Znaki te ostrzegają kierowcę o przejściu
dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów, placach zabaw,
przystankach autobusowych i strefach szkolnych.
POMARAŃCZOWY jest używany do znaków ostrzegawczych,
które zwykle znajdują się w strefach budowy lub strefach
robót drogowych wzdłuż ulic i autostrad. Znaki te ostrzegają
kierowcę o możliwych zagrożeniach związanych z projektami
budowy i robót drogowych.
ZIELONY służy do znaków informacyjnych. Znaki te informują
kierowców o tym, gdzie są, w którą stronę powinni jechać
i o odległościach do najbliższych miejsc docelowych.
NIEBIESKI również jest używany do znaków informacyjnych.
Znaki te informują kierowcę o usługach dostępnych wzdłuż
drogi.
BRĄZOWY jest używany w oznakowaniu parków i obiektów
rekreacyjnych.
RÓŻOWY może być używany do informowania o incydentach
drogowych. Znaki te ostrzegają kierowcę o możliwych zagro
żeniach związanych z nieplanowanymi zdarzeniami drogo
wymi, takimi jak wypadki drogowe i klęski żywiołowe.

Znaki regulujące ruch drogowy
Znaki regulacyjne instruują kierowców, co robić. Kierowcy muszą przestrzegać tych
znaków.

STOP

Nakaz zatrzymania się
Ośmioboczny (ośmiokąt) znak nakazuje kierowcy, aby zawsze
zatrzymywał się na linii zatrzymania. Jeśli nie ma linii zatrzy
mania, kierowca powinien zatrzymać się przed wjechaniem
na przejście dla pieszych. Jeśli nie ma przejścia dla pieszych,
kierowca powinien zatrzymać się przed wjazdem na skrzyżo
wanie. Po zatrzymaniu, kierowca powinien ustąpić pierwszeń
stwa pieszym i nadjeżdżającym pojazdom.
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STOP

YIELD

AllWay Stop
Ten znak oznacza, że przy każdej drodze prowadzącej na skrzy
żowanie znajdują się znaki STOP, a ruch ze wszystkich kierun
ków musi się zatrzymać. Pierwszy kierowca, który się zatrzyma,
powinien odjechać jako pierwszy. Inni kierowcy muszą czekać
na swoją kolej. Kierowca może również zobaczyć znaki 3WAY,
5WAY lub ALLWAY [dotyczy odpowiednio 3, 5 lub wszystkich
dróg prowadzących na skrzyżowanie] pod znakiem stop.
Ustąp pierwszeństwa
Ten trójkątny znak informuje kierowcę, aby ustąpił pierwszeń
stwa wszystkim pojazdom i pieszym przed kontynuowaniem
jazdy. Kierowca powinien zwolnić do bezpiecznejprędkości
i zatrzymać się jeśli to konieczne. W przypadku zatrzymywania
się, kierowca musi zatrzymać pojazd przy oznaczonym przejściu
dla pieszych lub przed wjazdem na skrzyżowanie. Kierowca
może również zobaczyć znaki USTĄP PIERWSZEŃSTWA na wjaz
dach na drogi ekspresowe. Znaki te mogą być umieszczone,
gdy nie ma dodatkowego pasa, na którym kierowca może przy
spieszyć, aby połączyć się z ruchem na drodze ekspresowej.
Nie ma żadnego znaku regulacyjnego związanego z łączeniem
się pasów ruchu, a jedynie znaki informacyjne i ostrzegawcze.
Jazda na suwak nie jest zwykle stosowana ze względu na pro
blemy operacyjne.
Do Not Enter [Zakaz wjazdu]
Znak ten jest umieszczany na jednokierunkowych ulicach
i innych drogach w przypadku, gdy kierowcy nie wolno w nie
wjechać. Kierowca może zobaczyć ten znak, jeśli próbuje wje
chać na drogę ekspresową w złym kierunku.

Speed Zone Ahead [Strefa ograniczonej prędkości]
Ten znak ostrzega kierowcę, że przed nim znajduje się strefa
ograniczonej prędkości. Kierowcy powinni być przygotowani
na zmianę swojej obecnej prędkości.
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SPEED
LIMIT

65

SPEED
LIMIT

70
WRONG
WAY

Speed Limit [Ograniczenie prędkości]
Niektóre znaki pokazują maksymalne i minimalne limity pręd
kości dla wszystkich rodzajów pojazdów na autostradach i dro
gach o kontrolowanym dostępie. Jazda wolniejsza niż prędkość
minimalnej jest nielegalna, chyba że jest to konieczne ze wzglę
dów bezpieczeństwa.

Wrong Way [obowiązuje przeciwny kierunek jazdy]
Ten znak informuje kierowców, że ich pojazd jedzie w złym
kierunku. Kierowca zobaczy ten znak na wjazdach na drogi
ekspresowe, w niewielkiej odległości od znaku DO NOT
ENTER [ZAKAZ WJAZDU]. Kierowca zobaczy ten znak również
wtedy, gdy skręci w złą drogę w ulicę jednokierunkową,
zaułek lub podjazd.
Nie (Niedozwolone)
Znaki z czerwonym kółkiem z czerwonym ukośnikiem od lewej
górnej do prawej dolnej strony oznaczają, że określone dzia
łanie jest niedozwolone. Obrazek wewnątrz okręgu pokazuje,
co jest niedozwolone.

Zakaz zawracania
Znaki te są umieszczone na dwujezdniowych autostradach lub
drogach ekspresowych. Kierowca może zobaczyć taki znak
w miejscu, w którym na dwujezdniowej autostradzie jest
przerwa prowadząca na drugą stronę. Te przerwy są przezna
czone wyłącznie dla autoryzowanych pojazdów, takich jak
radiowozy policyjne, karetki pogotowia, pługi śnieżne, sprzęt
budowlany/konserwacyjny i inne uprzywilejowane pojazdy.
Inne typy pojazdów nie mogą korzystać z tej przerwy.
No Right/Left Turn [Brak skrętu w prawo/w lewo]
Te znaki wskazują, że skręty są niedozwolone w kierunku wskazywanym przez
strzałkę.
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OneWay [Droga jednokierunkowa]
Te znaki są używane na jednokierunkowych drogach lub pod
jazdach. Kierowca musi zawsze jechać tylko w kierunku
strzałki.

ONLY

Dwukierunkowy pas ruchu do skrętu
w lewo
Każdy z tych dwóch znaków może być
używany, aby wskazać dwukierunkowy
pas do skrętu w lewo na środku auto
strady. Prócz znaku, dwukierunkowy pas
ruchu do skrętu w lewo jest oznaczony
żółtymi liniami i białymi strzałkami.
No Turn on Red [Zakaz skrętu na czerwonym]
Ten znak jest używany na niektórych skrzyżowaniach. Infor
muje kierowcę, że skręt w prawo na czerwonym świetle lub
skręt w lewo na czerwonym świetle na skrzyżowaniu ulic jed
nokierunkowych jest zabroniony. Może również pokazywać
czerwone kółko zamiast słowa RED [czerwony].

Zbliżasz się do dwujezdniowej autostradyThis sign is used
on Ten znak jest używany, gdy pojazd zbliża się do dwujezd
niowej autostrady. Informuje kierowcę, że pas rozdzielczy
oddziela oba kierunki ruchu na drodze, w którą kierowca
skręca lub którą przejeżdża.
Trzymaj się prawej strony
Ten znak informuje kierowcę, gdzie jechać, gdy zbliża się
do wysepek, pasów rozdzielczych lub innych przeszkód
na środku drogi. Kierowca musi zjechać na stronę wskazaną
przez strzałkę.
Slower Traﬃc Keep Right [Wolniejszy ruch trzyma się pra
wej strony]
Ten znak jest umieszczany dla osób jadących z mniejszą pręd
kością niż normalna na niektórych drogach wielopasmowych.
Mówi powolnemu kierowcy, aby jechał na prawym pasie.

78

STOP
HERE

Stop Here on Red [Zatrzymaj się tutaj na czerwonym]
Ten znak jest używany, gdy nie jest jasne, gdzie pojazdy muszą
się zatrzymać na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.

ON

RED

DO
NOT
PASS
ROAD
CLOSED

Do Not Pass [Zakaz wyprzedzania]
Znak ten informuje kierowcę o zakazie
wyprzedzania innych pojazdów. Jest
umieszczany na niektórych dwupasmo
wych drogach, gdzie ruch odbywa się
w obu kierunkach. Na drodze pojawią się
również żółte linie „zakazu wyprzedzania”.
Pass with Care [Wyprzedzaj ostrożnie]
Ten znak informuje kierowców, że dotarli do końca strefy
zakazu wyprzedzania. Kierowca może teraz wyprzedzać tylko
wtedy, gdy jest to bezpieczne.
Road Closed [Droga zamknięta]
Znak jest używany, gdy droga jest zamknięta dla całego ruchu.
Kierowca nie może kontynuować jazdy na drodze.
Bike Lane [Pas rowerowy]
Pas rowerowa to wyznaczony pas ruchu dla rowerzystów. Te
pasy są oznaczone białą ciągłą linią, która staje się linią prze
rywaną, kończącą się przed osiągnięciem narożnika. Pasy
rowerowe są czasami pomalowane na jasnozielony kolor w
celu zwiększenia widoczności.

Znaki ostrzegawcze
Znaki ostrzegawcze ostrzegają kierowcę o warunkach na dro
dze przed nim. Znaki te mają zazwyczaj kształt rombu i ostrze
gają o zagrożeniach na drodze, placach budowy, szkołach lub
innych sytuacjach wymagających szczególnej uwagi. Podczas
gdy większość znaków ostrzegawczych jest żółta, niektóre spo
łeczności mogą używać fluorescencyjnych żółtozielonych zna
ków ostrzegających o obecności pieszych, rowerów i szkoły.
Znaki ostrzegawcze dotyczące budowy i robót drogowych są
pomarańczowe..
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Przejście dla pieszych
Ten znak informuje kierowcę o przejściu dla pieszych. Przej
ścia dla pieszych nie zawsze znajdują się na skrzyżowaniach,
dlatego kierowca musi obserwować pieszych po obu stro
nach ulicy. Znakom przejścia dla pieszych może także towa
rzyszyć żółta migająca lampka ostrzegawcza umieszczona
na znaku. Ta lampka ostrzegawcza pomaga zwiększyć świa
domość kierowcy na temat zbliżającego się przejścia i poten
cjalnej obecności pieszych na przejściu dla pieszych.
Inne przejścia specjalne
Znaki te ostrzegają kierowcę przed specjalnymi obszarami, w których mogą prze
jeżdżać pojazdy i przechodzić piesi.

Znaki szkolne
Znaki te ostrzegają kierowcę o strefach szkolnych
i przejściach. Kierowca powinien zachować czujność
i uważać na dzieci. Strażnicy ruchu drogowego przy
szkołach, policja pomocnicza lub policjanci często
nadzorują przejścia, kiedy uczniowie idą do szkoły
i z niej wracają. Członkowie patrolu bezpieczeństwa
szkoły mogą pomagać strażnikom ruchu drogo
wego. Kierowca powinien zwolnić, a w razie
potrzeby zatrzymać się.
Pierwsze dwa znaki ostrzegają przed szkolnymi
przejściami lub przed budynkami szkoły lub tere
nami szkoły przy drodze. Dwa ostatnie znaki są
umieszczone na szkolnych przejściach dla pieszych.

SCHOOL SCHOOL
SPEED
SPEED
LIMIT
LIMIT

20 20

ON SCHOOL DAYS
WHEN CHILDREN
ARE PRESENT

WHEN
FLASHING

Te dwa znaki są używane na obszarach, na których
ustanowiono strefę szkolną o zmniejszonej prędko
ści. Podana prędkość obowiązuje tylko w dni
szkolne, gdy dzieci są obecne (zajęcia w szkole
odbywają się zwykle od 7 rano do 4 po południu,
choć godziny mogą się różnić) kiedy istnieje ryzyko
z powodu bliskiej odległości dzieci od ruchu drogo
wego lub gdy miga światło.
Korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest
zabronione podczas prowadzenia pojazdu w stre
fie szkolnej z ograniczeniem prędkości.
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Wkrótce znak Stop / Wkrótce znak Ustąp pierwszeństwa przejazdu / Niedługo
sygnalizacja świetlna
Znaki te ostrzegają kierowcę o
zbliżaniu się do znaków kon
troli ruchu drogowego. Chociaż
sygnalizacja świetlna może być
jeszcze niewidoczna, znaki dro
gowe są na tyle blisko, że kie
rowca musi zacząć zwalniać.
Znaki ostrzegawcze są również
Wkrótce znak
Wkrótce znak
Wkrótce sygnaliza‐ stosowane na obszarach, gdzie
Stop
Ustąp pier‐
pojazdy rozwijają dużą pręd
cja świetlna
wszeństwa prze‐
kość ze względu na dłuższy dys
jazdu
tans potrzebny do zwolnienia
lub zatrzymania pojazdu.
Wkrótce skrzyżowanie
Te cztery znaki ostrzegają kierowcę przed skrzyżowaniami, na których może istnieć
ruch drogowy, lub może być wymagany skręt w prawo lub w lewo. Można również
napotkać znak określający krzyżujące się drogi.

Skrzyżowanie dróg

Skrzyżowanie z boczną Skrzyżowanie w kształcie
Skrzyżowanie w kształcie
drogą
litery „T”
litery „Y”“Y” Intersection

Skręty i zakręty
Niektóre znaki są umieszczone przed skrętami i zakrętami. Kształt strzałki mówi kie
rowcy, czego może się spodziewać. Mały znak wskazujący maksymalną bezpieczną
prędkość może być także umieszczony pod strzałką.

Nadchodzące Skręty
w prawo i w lewo
Nadchodzące

Zakręty na drodze po
prawej i lewej stronie

Zakręty na drodze
po prawej
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Wkrótce skręt w prawo

40

M.P.H.
Wkrótce kręta droga

Maksymalna bezpieczna
prędkość na zakręcie lub
przy skręcie

Exit Ramp [Zjazd]
Te znaki są umieszczone na zjazdach z autostrad i dróg między
stanowych. Ten znak pokazuje maksymalną bezpieczną pręd
kość, którą pojazd może jechać na progu.
Śliska nawierzchnia
Wszystkie drogi są śliskie i niebezpieczne, gdy są mokre. Ten
znak ostrzega o warunkach, które mogą spowodować utratę
przez kierowcę kontroli nad pojazdem. Kierowca powinien
zwolnić, wjeżdżając na mokrą nawierzchnię, ponieważ zatrzy
manie pojazdu zajmuje więcej czasu.
Niebezpieczne nachylenie
Ten znak ostrzega kierowcę o niebezpiecznym wzniesieniu.
Może być bardzo długi lub stromy lub może mieć ostre
zakręty. Kierowcy powinni zredukować prędkość przed zjaz
dem ze wzniesienia.
Narrow Bridge [Wąski most]
Ten znak ostrzega kierowcę, że zbliżający się most ma wąską
drogę. Szerokość mostu jest zwykle o 2 stopy [ 0,5 metra]
mniejsza niż szerokość prowadzącej do niego drogi.

Redukcja pasów ruchu
Znaki te są stosowane na drogach wielopasmowych, aby ostrzec kierowcę
o zmniejszeniu liczby pasów ruchu w kierunku jazdy. Zmniejszenie liczby pasów
ruchu może być trwałe lub tymczasowe, spowodowane działaniami budowlanymi
lub robotami drogowymi. Kierowcy powinni być przygotowani na zmianę pasów
lub pozwolić innym pojazdom na wjazd na ich pas. Kierowcy wszystkich pojazdów
mogą być zmuszeni do dostosowania prędkości i pozycji, aby uniknąć zderzenia
z innym pojazdem. W okresach, gdy droga nie jest zatłoczona, kierowcy powinni
jak najszybciej zjechać na otwarty pas. W czasie zatoru kierowcom zaleca się sko
rzystanie z obu pasów, aby dojechać do punktu redukcji pasów i włączyć się w ruch
w tym miejscu, naprzemiennie skręcając. Jest to również znane jako „jazda na
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suwak”, ponieważ dwie strony łączą się w jedną jak zamek błyskawiczny.

Road Narrows [Zwężenie drogi]
Ten znak ostrzega kierowcę, że droga dwupasmowa nagle się
zawęża.

No Passing [Zakaz wyprzedzania]
Ten znak jest używany na dwupasmowych, dwukierunkowych
drogach. Ostrzega kierowcę, aby nie wyprzedzał. Znak jest
umieszczony po lewej stronie drogi, na początku strefy zakazu
wyprzedzania.
Połączenie się pasów ruchu
Ten znak informuje kierowcę, że dwa pasy ruchu biegnące
w tym samym kierunku wkrótce połączą się w jeden pas. Kie
rowcy powinni być przygotowani na zmianę pasów lub
pozwolenie innym pojazdom na wjazd na ich pas. Znaki połą
czenia się pasów mogą pojawić się na drogach ekspresowych,
tuż przed wjazdami na drogi ekspresowe. Kierowca na drodze
ekspresowej powinien zwolnić, aby umożliwić kierowcy
na drodze wjazdowej na włączenie się w ruch na drodze eks
presowej.
Zmiana kierunku
Znak ten ostrzega kierowcę o zmianie kierunku lub zwężeniu
drogi. Kierowca może znaleźć kilka z tych znaków przed
ostrym zakrętem lub na podjeździe do wąskiego mostu.
Dwujezdniowe autostrady
Dwujezdniowe autostrady mają środkowy pas, który oddziela ruch biegnący
w przeciwnych kierunkach. Pierwszy znak jest umieszczony przed początkiem dwu
jezdniowej autostrady.
Drugi znak znajduje się tuż przed końcem dwujezdniowej autostrady. Kierowca
powinien zachować ostrożność, zbliżając się do końca dwujezdniowej autostrady.
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Dwukierunkowa droga
Ten znak informuje kierowców, że zjeżdżają z drogi dwujezd
niowej i zbliżają się do drogi dwukierunkowej.

Znaki budowy i robót drogowych
Znaki strefy budowy i robót drogowych ostrzegają kierowcę o zmieniających się
warunkach na drodze i zapewniają bezpieczeństwo pracownikom dróg.
Uwaga, robotnicy
Znaki te są umieszczone z wystarczającym wyprzedzeniem, aby dać kierowcy czas
na dostosowanie prędkości pojazdu do każdych nietypowych warunków. Jeśli kie
rowca zobaczy te znaki, oznacza to, że w pobliżu pasa ruchu mogą pracować pra
cownicy. Kierowcy powinni kierować się znakami i dostosować prędkość pojazdu
do ograniczenia prędkości w strefie budowy, zachować ostrożność i bezpieczną
odległość między swoim pojazdem a wszystkimi barierkami drogowymi.

ROAD
CONSTRUCTION

Pachołki drogowe, beczki drogowe i zapory drogowe
Przedmioty te służą do ochrony kierowcy przed niebezpiecznymi miejscami
poprzez oznaczenie drogi, którą pojazd powinien podążać w strefach budowy
i robót drogowych. Służą również do ostrzegania kierowców o istniejącym zagro
żeniu.
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PACHOŁEK

UWAGA

PRZEJEDŹ/WJEDŹ
NA PRAWY PAS

500 STÓP
[150 METRÓW]

BECZKA

ZAPORA

ZAPORA

ZNAK PIONOWY

Światła ostrzegawcze i tablice ze strzałkami
Światła ostrzegawcze pomagają zwrócić uwagę kierowcy
na beczki i zapory drogowe w nocy. Tablice ze strzałkami
ostrzegają kierowcę o zbliżającym się zamknięciu pasa ruchu
lub budowie oraz o kierunku połączenia się pasów lub prze
mieszczania pojazdów.
Osoba kierująca ruchem za pomocą sygnałów oraz flag
Ten znak ostrzega, że przed pojazdem znajduje się osoba kie
rująca ruchem za pomocą sygnałów oraz flag. Kierowca powi
nien zachować ostrożność, zbliżając się do osoby kierującej
ruchem, ponieważ będzie ona pracowała w pobliżu pasa
ruchu. Kierowca powinien zwolnić i być przygotowanym
do podporządkowania się sygnałom osoby kierującej ruchem.
Kierowca musi zatrzymać się, jeśli otrzyma takie polecenie.

Znaki o zmiennej treści
Znaki o zmiennej treści dostarczają informacji w czasie rzeczywistym, pomagając
komunikować użytkownikom warunki na drodze i udzielać im wskazówek. Infor
macje w tych urządzeniach mogą obejmować ostrzeżenia o powolnym lub zatrzy
manym ruchu, zawiadomienie o zamknięciu pasa ruchu lub drogi, informacje
o czasie podróży i opóźnieniach, zmiany w trasie drogi lub zmiany we wzorcach
użytkowników dróg. Mogą być również wykorzystywane do kierowania kierowców
na alternatywne drogi, objazdy lub oba pasy ruchu aż do punktów ich połączenia
się, w celu zwiększenia przepustowości dróg. Ważne jest, aby użytkownicy dróg
śledzili informacje wyświetlane przez te urządzenia.

Inne znaki specjalne
Wolno poruszający się pojazd
Pojazd z tym znakiem porusza się powoli. Kierowca musi
zwolnić i może minąć taki pojazd tylko wtedy, gdy jest to bez
pieczne i zgodne z prawem.

RESERVED
PARKING

Parking dla osób niepełnosprawnych
Miejsca parkingowe oznaczone tym znakiem są zarezerwowane
dla pojazdów z tablicami rejestracyjnymi dla osób niepełnos
prawnych, tablicami rejestracyjnymi dla niepełnosprawnych

$100 FINE
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weteranów i/lub tabliczkami parkingowymi dla niepełnospraw
nych.

Znaki informacyjne
Znaki informacyjne informują kierowców o ich położeniu, drodze, którą jadą oraz
o tym, jak dotrzeć do określonej lokalizacji. Większość znaków informacyjnych jest
prostokątna; jednak znaki informacyjne dla dróg powiatowych i znaczniki tras na
autostradach mają inny kształt. Podany typ informacji określa kolor znaku.
Znaczniki trasy
Znaki te są używane samodzielnie lub z mniejszymi znakami. Kierują kierowcę na
określone drogi. Różne trasy mają różne oznaczenia. Przykłady tego rodzaju zna
ków obejmują:

NORTH

47

TO

NORTH

40

ILLINOIS

47

▲

▲

JCT

54

ILLINOIS

▲

57
ILLINOIS
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ILLINOIS

47

EXIT

44
MILE

4
4

— Rozdział 9 Zagadnienia do nauki —
1. Znak łączenia się pasów ruchu oznacza, że kierowcy powinni być przygotowani
na zmianę pasów lub pozwolić innym pojazdom na wjazd na ich pas.
n Prawda n Fałsz
2. Zbliżając się do znaku stopu, który nie jest oznaczony przejściem dla pieszych,
kierowcy powinni zatrzymać swoje pojazdy przed wjazdem na skrzyżowanie.
n Prawda n Fałsz
3. Pomarańczowy znak oznacza, że kierowcy powinni być czujni, dostosować
prędkość i być przygotowani na zatrzymanie się w razie potrzeby.
n Prawda n Fałsz
4. Kierowca zbliżający się do pojazdu ze znakiem wolno poruszającego się pojazdu
powinien zwolnić i wyprzedzić go tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne i zgodne
z prawem.
n Prawda n Fałsz
5. Zbliżając się do znaku przejazdu kolejowego, kierowca powinien zwolnić,
w razie potrzeby rozejrzeć się i zatrzymać.
n Prawda n Fałsz
6. Znak w kształcie rombu ostrzega kierowców przed możliwymi zagrożeniami
n Prawda n Fałsz
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Rozdział 10: Sygnały drogowe i znaki poziome
Sygnały drogowe i znaki poziome muszą być przestrzegane, chyba że funkcjona
riusz policji lub kontroli ruchu zalecą inaczej. Kierowca nigdy nie może zjechać
z drogi, aby ominąć sygnalizację świetlną.

Sygnalizacja świetlna
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ma zwykle trzy kolory — czerwony, żółty
i zielony — od góry do dołu lub od lewej do prawej. Jednak na niektórych skrzy
żowaniach może występować pojedyncze czerwone, żółte lub zielone światło.
Niektóre światła drogowe są ciągłe, niektóre migają, a niektóre to strzałki.
Gdy sygnalizacja świetlna nie działa, kierowca musi zawsze traktować skrzyżowa
nie jak „allway stop” [nakaz zatrzymania się, obowiązujący na wszystkich drogach
skrzyżowania] i całkowicie się zatrzymać, chyba że organy ścigania zalecą inaczej.
Kierowca musi następnie spojrzeć i ustąpić pierwszeństwa przed wjazdem na
skrzyżowanie.
Ciągła sygnalizacja świetlna
Czerwone światło — Kierowca musi zatrzymać się na zaznaczonej linii
zatrzymania. Jeśli nie ma zaznaczonej linii zatrzymania, kierowca powi
nien zatrzymać się przed wjechaniem na przejście dla pieszych. Jeśli
nie ma przejścia dla pieszych, kierowca powinien zatrzymać się przed
wjazdem na skrzyżowanie. Pojazdy nie mogą jechać, dopóki światło
nie zaświeci się na zielono, a skrzyżowanie będzie puste. Kierowca
może skręcić w prawo na czerwonym świetle, chyba że jest tam znak,
który zabrania tego manewru. Kierowca może również skręcić w lewo
na czerwonym świetle, skręcając z ulicy jednokierunkowej na inną ulicę
jednokierunkową, w której ruch drogowy porusza się po lewej. W obu
przypadkach kierowca musi całkowicie się zatrzymać i ustąpić pierw
szeństwa przejazdu nadjeżdżającym pojazdom i pieszym przed wyko
naniem skrętu.
Żółte światło — Żółte światło ostrzega, że sygnał zmienia się z zielo
nego na czerwony. Kiedy pojawi się czerwone światło, kierowca nie
może wjechać na skrzyżowanie.
Zielone światło — Kierowca może przejechać po ustąpieniu pierwszeń
stwa pieszym i pojazdom na skrzyżowaniu lub przejściu dla pieszych.
Migająca sygnalizacja świetlna
Migające czerwone światło — Kierowca musi się zatrzymać, ustąpić
pierwszeństwa dla ruchu na skrzyżowaniu lub przejściu dla pieszych
i jechać, gdy jest to bezpieczne. Ten rodzaj światła jest używany na
skrzyżowaniach, gdy sam znak stopu trudno jest zobaczyć lub gdzie
potrzebny jest dodatkowy wyraźniejszy znak stop. Jest również uży
wany na przejazdach kolejowych w celu ostrzegania o zbliżających się
pociągach.
Migające żółte światło — Kierowca powinien wjechać na skrzyżowanie
z zachowaniem szczególnej ostrożności.
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Strzałki
Po ustąpieniu pierwszeństwa dla ruchu na skrzyżowaniu lub przejściu
dla pieszych, kierowca może udać się w kierunku wskazywanym przez
strzałkę.
Czerwona strzałka (ciągle się świecąca) — Ciągle świecąca się czer
wona strzałka oznacza, że kierowca nie może wykonać ruchu wskaza
nego strzałką, dopóki nie pojawi się zielona strzałka. Istnieją dwa
wyjątki. Kierowca może skręcić w prawo na czerwonej strzałce. Kie
rowca może również skręcić w lewo na czerwonej strzałce, skręcając
z ulicy jednokierunkowej na inną ulicę jednokierunkową, na której ruch
drogowy odbywa się po lewej. W obu przypadkach kierowca musi cał
kowicie się zatrzymać i ustąpić pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżają
cym pojazdom i pieszym przed kontynuowaniem jazdy.
Żółta strzałka (ciągle się świecąca) — Ciągle świecąca się żółta strzałka
oznacza, że zielona strzałka się kończy lub że światło zmieni kolor na
czerwony.
Żółta strzałka (migająca) — Migająca żółta strzałka oznacza, że kierowca
może skręcić w kierunku wskazywanym przez strzałkę po ustąpieniu
pierwszeństwa pieszym i pojazdom na skrzyżowaniu lub przejściu dla
pieszych.
Zielona strzałka — Gdy strzałka jest skierowana w górę, kierowca może
jechać tylko prosto. Gdy strzałka jest skierowana w prawo, kierowca
może skręcić w prawo. Gdy strzałka jest skierowana w lewo, kierowca
może skręcić w lewo.
Sygnalizacja ruchu pieszego, światła na przejściach dla pieszych i przej
ścia dla pieszych
Piesi muszą ustąpić pierwszeństwa kierowcom, przestrzegając sygnali
zacji drogowej, obserwując światła na przejściach dla pieszych i korzys
tając z przejść dla pieszych.
• Idź (poruszająca się osoba) — Piesi skierowani w stronę tego sygnału
mogą przejść przez jezdnię w kierunku sygnału.
• Nie przechodź (migająca pomarańczowa, podniesiona ręka) — Piesi
nie mogą zacząć wchodzić na jezdnię. Pieszy, który częściowo przeszedł
przez jezdnię w czasie, gdy paliło się zielone światło, może kontynuować
przechodzenie na drugą stronę lub na wysepkę.
• Nie przechodź (stale świecąca pomarańczowa, podniesiona ręka) —
Piesi nie mogą wejść na jezdnię.
• Żółte światło (stale podniesiona ręka) — Piesi nie mogą przekroczyć
drogi, chyba że nakazuje im to znak regulujący pieszych lub policjant.
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Sygnalizacja pasa ruchu
Specjalna sygnalizacja jest czasem używana na każdym pasie na auto
stradach i drogach ekspresowych. Są one najczęściej używane do zmiany
natężenia ruchu w określonych porach dnia.
Czerwony „X” — Kierowca nie może jechać na tym pasie, gdy wyświetla
się czerwony „X”. Żółty „X” — Wskazuje, że sygnał pasa ruchu zmieni się
na czerwony. Kierowca powinien bezpiecznie zjechać z tego pasa, zanim
pojawi się czerwony „X”.
Migająca żółta „strzałka” — Wskazuje, że pas ruchu może być wykorzys
tany do zbliżania się do i skrętu w lewo.
Zielona strzałka — Oznacza, że można korzystać z pasów ruchu, ale należy
przestrzegać wszystkich innych znaków i sygnałów.

Znaki poziome
Linie krawędziowe
Linie ciągłe wzdłuż boku drogi informują kierowcę, gdzie znajduje się krawędź
chodnika. Białe linie ciągłe znajdują się po prawej stronie krawędzi jezdni. Żółte
linie ciągłe są umieszczone na lewej krawędzi dwujezdniowych ulic lub dróg.
Białe linie pasa ruchu
Białe linie pasów ruchu oddzielają pasy ruchu biegnące w tym samym kierunku.
• Przerywane białe linie oddzielają pasy ruchu biegnące w tym samym kierunku.
Kierowca może przekroczyć linię tylko podczas zmiany pasa lub skrętu.
• Białe linie ciągłe oddzielają pasy ruchu biegnące w tym samym kierunku. Prze
kraczanie białej linii ciągłej wymaga szczególnej ostrożności i jest odradzane.
• Białe podwójne linie ciągłe oddzielają pasy ruchu biegnące w tym samym kie
runku. Przekraczanie białej podwójnej linii ciągłej jest zabronione.

Żółte linie środkowe
Żółte linie środkowe oddzielają pasy ruchu biegnące w przeciwnych kierunkach.
• Żółte linie przerywane oddzielają pojedyncze pasy ruchu poruszające się
w przeciwnych kierunkach. Kierowca może je przeciąć.
• Żółte podwójne linie ciągłe są używane tam, gdzie ruch odbywa się w przeciw
nych kierunkach. Dwie ciągłe linie oznaczają środek jezdni i można je przejechać,
aby skręcić w lewo w zaułek, drogę prywatną, podjazd, lub ulicę, lub z zaułka,
drogi prywatnej, podjazdu lub ulicy.
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Żółte linie zakazujące wyprzedzania
Linie zakazujące wyprzedzania są żółtymi liniami
ciągłymi znajdującymi się na drogach, na których
ruch odbywa się w przeciwnych kierunkach. Linie
wskazują strefy, w których wyprzedzanie jest nie
dozwolone.
Gdy żółta linia ciągła znajduje się po stronie kie
rowcy od linii środkowej, kierowca może ją prze
kroczyć, aby zakończyć manewr wyprzedzania
rozpoczęty przed początkiem strefy zakazu
wyprzedzania. Kierowca może przejechać przez
tę linię, aby skręcić w lewo w zaułek, drogę pry
watną, podjazd, lub ulicę, lub z zaułka, drogi pry
watnej, podjazdu lub ulicy. Gdy występuje żółta
linia ciągła i przerywana, oddzielająca dwa pasy
ruchu poruszające się w przeciwnych kierunkach,
kierowca może przejechać tylko wtedy, gdy żółta
linia przerywana znajduje się najbliżej pasa kie
rowcy.
Dwukierunkowe pasy ruchu do skrętu w lewo
Dwukierunkowe pasy ruchu do skrętów w lewo są oznaczone żółtymi liniami
i białymi strzałkami. Skrętu w lewo nie można wykonać z dowolnego innego pasa,
gdy specjalny pas do skrętu został zapewniony. Pojazd nie może jechać na tym
pasie, chyba że przygotowuje się do lub wykonuje skręt w lewo z lub na jezdnię,
lub podczas przygotowywania się do zawracania lub zawracania, jeżeli jest to doz
wolone przez prawo.

Biała linia zatrzymania
Biała linia zatrzymania jest namalowana na pasie ruchu na skrzyżowaniu. Linia jest
zwykle 4 stopy [1,2 metra] przed przejściem dla pieszych w obszarze miejskim.
Wskazuje, gdzie kierowca musi zatrzymać pojazd, gdy ma znak stop lub czerwone
światło. Kierowca musi zatrzymać pojazd, zanim jakakolwiek jego część przekroczy
linię.
Białe linie przejścia dla pieszych
Białe linie przejścia dla pieszych są namalowane na całej szerokości jezdni. Czasami
obszar wewnętrzny jest oznaczony białymi ukośnymi liniami, co zapewnia lepszą
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widoczność. Piesi na przejściu mają pierwszeństwo przed pojazdami. Przejścia dla
pieszych są czasem na środku bloku, a znak przejścia dla pieszych znajduje się przy
białych liniach.
Inne oznaczenia
• Żółte lub białe ukośne paski służą do oznaczania stałych przeszkód.
• Białe lub żółte linie ciągłe są czasami używane do kierowania ruchu wokół zagro
żenia.
• Władze lokalne mogą oznaczyć krawężniki, pasy przeciwpożarowe i znaki
poziome na jezdni jako obszary „No Parking” [„zakazu parkowania”].

Przejazdy kolejowe
Przejazdy kolejowe są oznaczone jednym lub większą liczbą następujących spe
cjalnych urządzeń ostrzegawczych:
• Okrągły znak ostrzegawczy umieszczany przed przejazdem — Żółty znak z czar
nym „X” i literami „RR” oznacza, że przed pojazdem znajduje się przejazd auto
stradowokolejowy. Znak może znajdować się do 750 stóp [230 metrów] przed
przejazdem kolejowym.
• Oznaczenia nawierzchni — Żółta linia ciągła przed skrzyżowaniem oznacza zakaz
wyprzedzania. Białe linie zatrzymania po obu stronach toru pokazują kierow
com, gdzie się zatrzymać, gdy zbliża się pociąg. Te oznaczenia wskazują również,
że przed pojazdem znajduje się przejazd autostradowokolejowy.
• Znak „crossbuck” przy torze kolejowym [„crossbuck składa się z dwóch drew
nianych/metalowych listw, połączonych w formacji krzyża św. Andrzeja] —
Jeśli przejazd kolejowy ma więcej niż jeden tor, liczba torów znajduje się
na znaku poniżej znaku „crossbuck”. Ten znak jest uważany za znak ustąp pierw
szeństwa; kierowca pojazdu musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu nadjeżdża
jącym pociągom i taborowi kolejowemu.
• Migające sygnały świetlne — Gdy światła zaczynają migać, kierowca musi
zatrzymać się i poczekać, dopóki pociąg nie przejedzie, a światła przestaną
migać.
• Zapory — Kierowca musi czekać, dopóki opuszczone zapory kolejowe nie
zostaną podniesione, a światła przestaną migać. Kierowcy nie powinni próbo
wać przekraczać zapór kolejowych, gdy się opuszczają, lub też omijać opuszczo
nych już zapór.
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Tory wyposażone w zautomatyzowany system kontroli przejazdu kolejowego mogą
rejestrować obraz numeru tablicy rejestracyjnej pojazdu, godziny, daty i miejsca
każdego naruszenia. Kierowcy podlegają grzywnom i ewentualnemu zawieszeniu
uprawnień do prowadzenia pojazdów za naruszenia.
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— Rozdział 10 Zagadnienia do nauki —
1. Co powinien zrobić kierowca zbliżając się do sygnalizacji drogowej, która nie
działa?
a. Kierowca musi całkowicie się zatrzymać i ustąpić pierwszeństwa przejazdu
przed wjazdem na skrzyżowanie.
b. Jeśli skrzyżowanie jest puste, kierowca nie musi się zatrzymywać.
c. Przejechać szybko przez skrzyżowanie, aby zjechać z drogi innym pojazdom.
2. Jeżeli sygnalizacja świetlna pokazuje jednocześnie czerwone światło i zieloną
strzałkę, kierowca nie może skręcić się w kierunku wskazywanym przez strzałkę,
dopóki czerwone światło się nie zmieni.
n Prawda n
Fałsz
3. Kierowcy mogą przeciąć dwupasmową jezdnię oznaczoną pojedynczą żółtą
linią po swojej stronie linii środkowej.
n Prawda n Fałsz
4. Znak „crossbuck” na przejeździe kolejowym należy traktować tak samo jak znak
ustąp pierwszeństwa przejazdu.
n Prawda n Fałsz
5. Kierowca zbliżający się do migającego czerwonego światła musi się zatrzymać,
ustąpić pierwszeństwa i kontynuować jazdę, gdy jest to bezpieczne.
n Prawda n Fałsz
6. Kierowca nigdy nie może zjechać z drogi, aby ominąć sygnalizację świetlną.
n Prawda n Fałsz
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Rozdział 11: Wskazówki dotyczące
bezpiecznej jazdy
Prowadzenie pojazdu to przywilej i obowiązek. Kierowca musi przestrzegać wszyst
kich przepisów ruchu drogowego i być przygotowany do reagowania na innych
kierowców i warunki jazdy.

Ostrożna jazda
Kierowca powinien być zawsze przygotowany, aby zareagować na działania innego
kierowcy. Kierowca nie powinien zakładać, że wie, co zrobi drugi kierowca. Jeśli
nie uda się uniknąć wypadku, kierowca powinien zachować spokój i spróbować
wybrać jak najmniej niebezpieczną sytuację.

Zachowanie bezpiecznej odległości
Zbyt bliskie podążanie za pojazdem lub „siedzenie komuś na ogonie” jest przyczyną
większości wypadków polegających na uderzeniu w tył pojazdu z przodu. Kierowca
powinien zastosować zasadę trzech sekund w celu ustalenia bezpiecznej odległości
jazdy za pojazdem z przodu. Aby zastosować zasadę trzech sekund, kierowca powi
nien wybrać nieruchomy obiekt na drodze z przodu, taki jak znak, drzewo lub wia
dukt. Kiedy pojazd z przodu mija obiekt, kierowca powinien odliczyć 3 sekundy,
to znaczy „tysiąc jeden, tysiąc dwa itd.) Pojazd kierowcy nie powinien dotrzeć do
obiektu przed doliczeniem do trzeciej sekundy. Jeśli tak się stanie, kierowca podąża
za pojazdem z przodu zbyt blisko. Zasada trzech sekund dotyczy również prędkości
pojazdu na dobrej drodze i przy dobrych warunkach pogodowych.
Jeśli warunki na drodze i/lub warunki pogodowe nie są dobre, kierowca powinien
jeszcze bardziej zwiększyć dystans.
Kierowca, któremu pojazd z tyłu „siedzi na ogonie”, powinien przejechać na inny
pas lub powoli zjechać z drogi i pozwolić pojazdowi z tyłu przejechać.
3 sekundy

Prędkość pojazdu

Przybliżony liczba stóp,
którą pojazd pokona w 1 sekundę

Dystans reguły trzech sekund

25 mp/h [40 km/h]
35 mp/h [56 km/h]
45 mp/h [72 km/h]
55 mp/h [89 km/h]
65 mp/h [105 km/h]
70 mp/h [113 km/h]

37 stóp [11,3 m]
52 stopy [15,8 m]
66 stóp [20,1 m]
81 stóp [24,7 m]
96 stóp [29,3 m]
103 stopy [31,4 m]

111 stóp z tyłu [33,4 m]
156 stóp z tyłu [47,5 m]
198 stóp z tyłu [60,4 m]
243 stopy z tyłu [75,1 m]
288 stóp z tyłu [87,8 m]
309 stóp z tyłu [94,2 m]
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Prędkość pojazdu
Zbyt szybka lub zbyt powolna jazda może stworzyć niebezpieczną sytuację. Bez
względu na podane ograniczenie prędkości, warunki pogodowe i ruch drogowy
mogą powodować konieczność wolniejszej jazdy. Kierowca powinien dostosować
prędkość pojazdu do warunków i do panującego ruchu, o ile nie będzie się to wią
zało z przekroczeniem maksymalnej dozwolonej prędkości. Podwojenie prędkości
pojazdu czterokrotnie zwiększa drogę hamowania pojazdu.
Decydując o prędkości pojazdu, kierowcy powinni wziąć pod uwagę następujące
kwestie:
• Jak szybko potrafią zareagować fizycznie i psychicznie.
• Rodzaj i stan jezdni.
• Rozmiar opon — duże, szerokie opony z dobrym bieżnikiem zatrzymają pojazd
szybciej niż małe, wąskie opony z niewielkim bieżnikiem.
• Stan hamulców — nowsze hamulce zatrzymują pojazd szybciej niż starsze,
zużyte hamulce.
• Kierunek wiatru i jak szybko dmie — silny wiatr wiejący w kierunku jazdy
pojazdu może sprawić, że bardzo trudno się zatrzymać.
• Rodzaj pojazdu — konstrukcja pojazdu, rozkład masy, zawieszenie i amortyza
tory mają wpływ na szybkość zatrzymania pojazdu.

Prowadzenie w półśnie
Senność podczas jazdy może zaburzać zdolność bezpiecznej jazdy, nawet jeśli kie
rowca nie zasypia. Kierowca często nie jest w stanie zareagować na czas, aby zwolnić
hamulec lub uniknąć potencjalnego wypadku. Kierowca powinien być odpowiednio
wypoczęty i unikać senności, często zatrzymując się podczas długich podróży.
Pomocne jest również ćwiczenie oczu poprzez czytanie znaków drogowych lub prze
noszenie uwagi na różne części jezdni.

Warunki pogodowe
Pogoda może stwarzać zagrożenie dla jazdy. Należy zachować szczególną ostroż
ność podczas mgły, deszczu, silnego wiatru i zimowych warunków jazdy.
Mgła
Chociaż nie jest to wskazane, to kierując pojazdem w mglistych warunkach, kie
rowca powinien podjąć następujące środki ostrożności:
• Wyłączyć tempomat i zwiększyć odległość między swoim pojazdem a pojazdem
z przodu.
• Zwolnić. Jeśli kierowca zobaczy reflektory lub tylne światła, pojazd powinien
zwolnić jeszcze bardziej. Kierowca może jechać na środku jezdni lub może zostać
zatrzymany lub ledwo się poruszać.
• Jechać z przyciemnionymi światłami lub użyć świateł przeciwmgielnych.
• Nie przekraczaj obszaru oświetlonego reflektorami. Kierowca powinien pozostać
w granicach świateł w przypadku gdy konieczne jest, aby nagle się zatrzymać.
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Jeśli mgła jest zbyt gęsta, kierowca powinien zjechać z drogi i zatrzymać się.
Pojazdy nie powinny jechać z prędkością 510 mp/h [816 km/h].
• Użyć kierunkowskazów na długo przed wykonaniem skrętu.
• Hamować wcześnie, gdy pojazd zbliża się do znaku stop, aby ostrzec innych kie
rowców.
Deszcz
Prawo stanu Illinois wymaga od kierowcy korzystania z przednich reflektorów
podczas pracy wycieraczek. Kiedy deszcz zaczyna lekko padać, woda, kurz, olej
i liście powodują, że droga staje się śliska. Kierowca powinien podjąć następujące
środki ostrożności podczas jazdy w deszczu:
• Wyłączyć tempomat i zwiększyć odległość między swoim pojazdem a pojazdem
z przodu.
• Zachować szczególne środki ostrożności na zakrętach, skrętach i podczas hamo
wania.
• Zwolnij, aby uniknąć akwaplanacji (utraty przyczepności przez opony). Jeśli pod
czas akwaplanacji pojazd wpadnie w poślizg, kierowca powinien spróbować
odzyskać kontrolę nad pojazdem. Jeśli nie jest to możliwe, kierowca powinien
zwolnić pedał gazu i wyjechać z poślizgu.
Jeśli kierowca natknie się na jezdnię lub wiadukt zalany przez ulewny deszcz,
nie powinien jechać przez zalany obszar. Kierowca nie jest w stanie określić głębo
kości ani nurtu wody. Powinien zawrócić pojazd i znaleźć inną trasę.
Silne wiatry
• Wiatr może być dużym problemem, szczególnie dla kierowców ciężarówek,
pojazdów rekreacyjnych, pojazdów kempingowych i przyczep holowniczych.
Kierowca powinien podjąć następujące środki ostrożności:
• Zmniejszyć prędkość i dokonać korekty układu kierowniczego, przechodząc
z obszaru chronionego na otwarty teren oraz spotykając duże pojazdy, takie jak
ciężarówki i autobusy.
• Ulewny deszcz lub deszcz ze śniegiem często towarzyszą silnym wiatrom. Należy
uważać na mokre lub śliskie obszary i przygotować się na takie warunki.
• Illinois Tollway System [System poboru opłat drogowych stanu Illinois] zakazuje
ciągnięcia przyczep domowych/domów na kółkach przy silnym wietrze.
Jazda zimą
Zima jest najtrudniejszym sezonem jazdy z powodu lodu, śniegu, niższych tem
peratur i krótszych dni. Kierowca powinien:
• Jechać wolniej i zwiększyć odległość między swoim pojazdem a pojazdem
z przodu. Warunki na drodze mogą się różnić w zależności od słońca, cienia lub
nawierzchni jezdni.
• Wyłączyć tempomat, jeśli nawierzchnia jest mokra, oblodzona lub zaśnieżona.
• Usunąć cały śnieg i lód z pojazdu, oczyścić wszystkie szyby i nie rozpoczynać
jazdy, dopóki przednia szyba nie zostanie rozmrożona i oczyszczona. Kierowca
powinien upewnić się, że ma niezamarzający płyn do spryskiwaczy szyb oraz
że reflektory i tylne światła pojazdu są widoczne.
96

• Upewnić się, że pojazd jest odpowiednio utrzymany. Światła, hamulce, wycie
raczki, odmrażacze, chłodnica i inne części powinny być w dobrym stanie tech
nicznym.
• Używać opon zimowych i/lub łańcuchów (tam, gdzie jest to dozwolone). Opony
zimowe zapewniają dodatkową przyczepność, a łańcuchy zwiększają bezpie
czeństwo na drogach pokrytych śniegiem lub lodem. Ani opony zimowe,
ani łańcuchy nie pozwalają pojazdom jeździć po złych drogach z normalną pręd
kością.
• Delikatnie hamować powolnymi, równomiernymi ruchami. Pomaga to kierowcy
określić, jaka jest dostępna przyczepność pojazdu. Kierowca powinien zacząć
wcześnie hamować, gdy zbliża się do skrzyżowania lub znaku stop.
• Podjeżdżać powoli do mostów, zacienionych miejsc, wiaduktów i zakrętów.
Mogą pozostać oblodzone, gdy reszta jezdni będzie czysta i sucha.
• Zaplanować z wyprzedzeniem jazdę zimą. Zabranie ze sobą do pojazdu koca,
jedzenia i innego sprzętu pozwalającego na przetrwanie, takiego jak łopata,
może być pomocne, jeśli pojazd zostanie unieruchomiony. Jeśli kierowcy
zostaną unieruchomieni, powinni pozostać w pojeździe, zapalając silnik tylko
na chwilę i otwierając okno, żeby zapobiec zatruciu tlenkiem węgla. Jeśli to
możliwe, kierowca powinien upewnić się, że w rurze wydechowej pojazdu nie
ma śniegu i odpadków.

Specjalne sytuacje i zagrożenia podczas jazdy
Jazda po drodze ekspresowej
Drogi ekspresowe, drogi międzystanowe, drogi płatne, autostrady i płatne auto
strady są szybkimi drogami wielopasmowymi o maksymalnych limitach prędkości
55, 65 lub 70 mil na godzinę [88, 105 lub 113 km/h]. Kierowca powinien zachować
czujność podczas jazdy po drogach ekspresowych, ponieważ prędkość i natężenie
ruchu są głównymi problemami.

Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące bezpiecznej jazdy na drogach ekspre
sowych:
• Wjeżdżając na drogę ekspresową, kierowca zwykle znajduje się na pasie roz
biegowym. Ten pas umożliwia kierowcy uzyskanie prędkości niezbędnej przed
97

•
•
•
•
•

•

•
•

włączeniem się do ruchu na drodze ekspresowej. Kierowca powinien włączyć
kierunkowskaz i szukać miejsca do włączenia się do ruchu, dopasować prędkość
do ruchu i połączyć się z ruchem, gdy jest to bezpieczne.
Przed zmianą pasa kierowca powinien sprawdzić lusterko wsteczne i lusterka
boczne.
Kierowca powinien używać kierunkowskazów podczas zmiany pasa.
Kierowca nie powinien jechać zbyt blisko za pojazdem, a powinien pozostawić
dużej odległości między pojazdami.
Prawy pas jest przeznaczony do wolniejszego ruchu. Lewy pas służy do szyb
szego ruchu i do wyprzedzania. Kierowca nie powinien jechać przez cały czas
na lewym pasie.
Kierowca nie powinien zatrzymywać się na drodze ekspresowej i powinien zje
chać z drogi w przypadku wystąpienia problemu. Powinien podnieść maskę
pojazdu i włączyć światła awaryjne pojazdu. Kierowca nigdy nie powinien iść
wzdłuż drogi ekspresowej.
Zjazdy z autostrady mogą znajdować się po prawej lub lewej stronie. Kierowca
powinien upewnić się, że pojazd znajduje się na właściwych pasach zjazdu oraz
użyć kierunkowskazów, aby wskazać swój zamiar skorzystania ze zjazdu. Zbli
żając się do zjazdu, kierowca powinien zwolnić, aby zjechać z pasa zjazdu.
Jeśli kierowca przejedzie zjazd, to powinien pojechać do następnego dostęp
nego zjazdu. Cofanie się na drodze ekspresowej jest niezgodne z prawem.
Jeśli liczba pasów jest ograniczona ze względu na budowę lub roboty drogowe,
kierowcy powinni wcześnie zjechać z pasa, który się kończy na otwarty pas
ruchu, jeśli droga nie jest mocno zatłoczona. Jednak w gęstym, wolno porusza
jącym się ruchu kierowcom zaleca się korzystanie z obu pasów, aż do momentu
zwężenia i kontynuować jazdę na jednym pasie przez metodę na suwak.

Nocna jazda
Jazda nocą jest trudna, ponieważ wszystko może wyglądać inaczej niż za dnia.
Odblaski świateł mogą zakłócać widoczność.
Kierowca powinien:
• Nigdy nie wyjeżdżać poza zasięg reflektorów pojazdu i zawsze utrzymywać
je w czystości i odpowiednio skierowane. Światła należy stosować od zachodu
do wschodu słońca. Jasne światła należy przyciemnić 500 stóp [152 metry]
przed spotkaniem z nadjeżdżającym pojazdem lub 300 stóp [91 metrów] przed
minięciem pojazdu.
• Przyciemnić światła deski rozdzielczej, użyć osłony przeciwsłonecznej, aby unik
nąć oślepiania i nie używać żadnego innego światła w pojeździe.
• Użyć linii krawędziowych oraz linii środkowych jezdni jako prowadnic.
• Nie zatrzymywać się na jezdni. Jeśli kierowca musi się zatrzymać, zalecane jest
użycie czerwonego światła ostrzegawczego.
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Skrzyżowania na obszarach wiejskich
W zależności od pory roku zobaczenie innych kierowców może być trudne.
Niektóre skrzyżowania na obszarach wiejskich mogą być oznaczone znakami
ostrzegawczymi (stop, ustąp pierwszeństwa itp.), podczas gdy inne nie. Zbliżając
się do skrzyżowania na obszarze wiejskim, kierowca powinien zwolnić i spojrzeć
w obie strony przed wjazdem na skrzyżowanie.
Zakręty
Kierowca powinien zwolnić przed wejściem w zakręt. Kierowca nie powinien gwał
townie hamować, ponieważ może to spowodować poślizg lub zablokowanie kół
i nigdy nie powinien jechać za linią środkową..
Zbliżanie się czołowe
Kiedy pojazd zbliża się czołowo do kierowcy jadącego na tym samym pasie,
kierowca powinien natychmiast zwolnić, zjechać na prawo i nacisnąć klakson.
Poślizg
Do poślizgu dochodzi, gdy opony tracą przyczepność. Jeśli pojazd kierowcy zacznie
wpadać w poślizg, kierowca powinien zwolnić pedał gazu lub hamulce, skręcić
kierownicą w kierunku poślizgu, aż odzyska przyczepność, a następnie wyprosto
wać pojazd.

Zjechanie z jezdni
Jeśli koła pojazdu zjadą z jezdni na pobocze, kierowcy powinni mocno chwycić
kierownicę, zwolnić nogę z pedału gazu i delikatnie hamować. Po sprawdzeniu
ruchu za pojazdem, kierowca powinien delikatnie poprowadzić pojazd z powro
tem na jezdnię. Kierowca nie powinien gwałtownie obracać kierownicą, aby sko
rygować kierowanie pojazdem. Może to doprowadzić do wjechania pojazdu
w nadjeżdżający ruch.
Ogień
Jeśli pojawi się dym, kierowca powinien zjechać z drogi. Silnik powinien zostać
wyłączony, a kierowca powinien odsunąć się od pojazdu i zadzwonić na 911.
Pożary pojazdów mogą być bardzo niebezpieczne. Kierowcy nie powinni samo
dzielnie gasić pożaru.
Wypadki z udziałem wody
Jeśli pojazd zjedzie z drogi do wody, ale nie utonie od razu, kierowca powinien
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spróbować uciec przez okno. Z powodu różnic w ciśnieniu wody, kierowca lub
pasażerowie mogą nie być w stanie otworzyć drzwi samochodu. Jeśli pojazd tonie,
osoby w pojeździe powinny przenieść się na tylne siedzenie, gdzie zwykle tworzy
się kieszeń powietrzna. Jeśli to możliwe, osoby uwięzione powinny wziąć głęboki
oddech i wydostać się przez tylną szybę.
Zatrucie tlenkiem węgla
Tlenek węgla jest śmiertelnie niebezpieczny. Znajduje się w oparach wytwarza
nych za każdym razem, gdy pojazd spala paliwo. Najczęstsze objawy zatrucia tlen
kiem węgla to ból głowy, zawroty głowy, osłabienie, rozstrój żołądka, wymioty,
ból w klatce piersiowej i dezorientacja. Objawy zatrucia tlenkiem węgla są często
określane jako „grypopodobne”. Ludzie, którzy zasypiają w swoich pojazdach lub
zostawiają je na chodzie w garażu, mogą umrzeć, zanim pojawią się objawy.
Wszyscy w pojeździe są zagrożeni, w szczególności osoby starsze, niemowlęta
i osoby z zaburzeniami pracy serca, płuc lub krwi.
Zaleca się, aby kierowca lub właściciel pojazdu co roku sprawdzał mechanicznie
układ wydechowy pojazdu i nigdy nie trzymał pojazdu na chodzie w garażu połą
czonym z domem.
Elektryczność
Jeśli kierowca ma wypadek, w wyniku którego na pojazd spadają linie wysokiego
napięcia, istnieje ryzyko porażenia prądem. Kierowca i pasażerowie powinni
pozostać w pojeździe do momentu przybycia pomocy. Jeśli pożar stanowi bezpo
średnie zagrożenie, osoby znajdujące się w pojeździe muszą z niego uciec. Ucie
kając z pojazdu, takie osoby nie powinny pozwolić, aby jakakolwiek część ich ciała
dotknęła jednocześnie pojazdu i ziemi. Podczas wyskakiwania z pojazdu osoba
musi wylądować na obu nogach i odskoczyć lub przenieść się, trzymając ręce bli
sko ciała, na odległość 50 stóp od pojazdu.
Zagrożenie wybuchowopożarowe
Podczas tankowania kierowca powinien zawsze wyłączyć silnik pojazdu i nigdy
nie powinien palić w pobliżu dystrybutorach paliwa. Ze względów bezpieczeństwa
kierowca powinien pozostać przy dystrybutorze podczas tankowania.

Awaria sprzętu
Do wypadków dochodzi często w przypadku awarii sprzętu. Awarie sprzętu mogą
obejmować:
• Przebicie opony — Głuchy odgłos może być ostrzeżeniem o przebiciu opony.
Jeśli tak się stanie, kierowca powinien zdjąć nogę z pedału gazu i mocno przy
trzymać kierownicę, bezpiecznie zjechać z drogi i sprawdzić opony. Kierowca
nie powinien gwałtownie hamować.
• Utrata koła lub opony — Kierowca powinien zareagować tak samo jak w przy
padku przebicia opony.
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• Awaria układu kierowniczego — Jeśli kierowcy nagle nie mają kontroli nad kie
rownicą, powinni zwolnić pedał gazu, włączyć światła awaryjne pojazdu i pozwolić,
aby pojazd powoli się zatrzymał. Kierowca powinien bardzo delikatnie hamować,
aby zapobiec obracaniu się pojazdu. Jeżeli pojazd jest wyposażony w układ wspo
magania kierownicy lub w kierownicę z blokadą, kierowcy nie powinni wyłączać
zapłonu, ponieważ pojazd straci wspomaganie albo zdolność kierowania.
• Awaria hamulca — Jeśli pedał hamulca nagle opadnie na podłogę, kierowca
powinien go pompować, aby wytworzyć ciśnienie. Jeśli to nie zadziała, kierowca
powinien użyć hamulca ręcznego lub postojowego. Aby zwolnić, kierowca powi
nien zmienić bieg na niższy.
• Awaria reflektora — Jeśli przednie światła nagle przestaną działać, kierowca
powinien spróbować użyć świateł awaryjnych, świateł postojowych i/lub kie
runkowskazów oraz zjechać z drogi. Jeśli światła zaczną gasnąć, kierowca powi
nien pojechać na stację paliw lub zjechać z drogi i poszukać pomocy.
• Zablokowany pedał gazu — Jeśli pedał gazu się zablokuje, kierowcy powinni
zaczepić pod nim palec u nogi, aby go uwolnić. Jeśli pedał się nie odblokuje,
kierowca powinien wrzucić bieg neutralny i delikatnie hamować, aby zwolnić.
• Zablokowana widoczność — Jeśli widoczność kierowcy zostanie zablokowana,
powinien opuścić boczną szybę, aby się rozejrzeć, włączyć światła awaryjne
pojazdu i zjechać z drogi.

Agresywna jazda
Agresywna jazda to prowadzenie pojazdu silnikowego w sposób, który zagraża
lub może stanowić zagrożenie dla osób lub mienia. Kierowca wykonujący jedną
z poniższych czynności może dopuścić się agresywnej jazdy i stanowić zagrożenie
wypadkiem:
• Przekroczenie prędkości.
• Przejechanie na czerwonym świetle i znakach stop.
• „Jazda na ogonie”.
• Wyprzedzanie poboczem drogi.
• Odcięcie drogi innemu pojazdowi.
• Gwałtowne wciśnięcie hamulców, podczas jazdy przed pojazdem, który podąża
za nim bardzo blisko.
• Wykonywanie niestosownych gestów rękoma lub twarzą w stosunku do innych
kierowców.
• Krzyczenie.
• Wielokrotnie trąbienie klaksonem.
• Wielokrotne błyskanie reflektorami.
Jeśli kierowcy napotkają gniewnego lub agresywnego kierowcę, powinni:
• Nie podejmować działań odwetowych ani w żaden sposób nie angażować dru
giego kierowcy.
• Nie nawiązywać kontaktu wzrokowego.
• Nie otwierać drzwi ani szyb pojazdu.
• Zachować wystarczająco dużo miejsca między sobą a pojazdem z przodu,
aby wyjechać z tyłu.
• Nie lekceważyć potencjału agresji kierowcy.
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— Rozdział 11 Zagadnienia do nauki —
1. Nawierzchnia mostu może być niebezpieczna zimą, ponieważ może pozostać
oblodzona, gdy na pozostałej część drogi lód stopnieje.
n Prawda n Fałsz
2. Podczas jazdy we mgle, kierowca powinien włączyć długie światła drogowe,
aby zwiększyć pole widzenia.
n Prawda n Fałsz
3. Większość wypadków polegających na zderzeniu się pojazdów z tyłu jest spo
wodowana zbyt małym dystansem jazdy za pojazdem z przodu.
n Prawda n Fałsz
4. Zasada trzech sekund pomaga kierowcy w ustaleniu bezpiecznej odległości
jazdy za pojazdem z przodu.
n Prawda n Fałsz
5. Jeśli pojazd zacznie ślizgać się na wodzie, kierowca powinien szybko wcisnąć
hamulce.
n Prawda n Fałsz
6. Jeżeli przednie prawe koło pojazdu zjedzie z jezdni, kierowca powinien zdjąć
nogę z pedału gazu, łagodnie nacisnąć hamulec i delikatnie skierować pojazd
z powrotem na jezdnię.
n Prawda n Fałsz
7. Kierowcy, którzy utknęli w zamieci, powinni pozostać w swoich pojazdach.
n Prawda n Fałsz
8. W przypadku przebicia opony, kierowca powinien szybko zahamować i zjechać
z jezdni, aby sprawdzić oponę.
n Prawda n Fałsz
9. Jeśli pojazd zacznie wpadać w poślizg, kierowca powinien zwolnić pedał gazu
lub hamulce i skręcić w przeciwnym kierunku niż poślizg.
n Prawda n Fałsz
10.Prawo stanu Illinois wymaga, aby reflektory były włączone, gdy warunki atmos
feryczne wymagają użycia wycieraczek przedniej szyby.
n Prawda n Fałsz
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Rozdział 12: Sprzęt do bezpiecznej jazdy
Bez względu na to, jak dobrze jeżdżą ludzie, nie będą bezpieczni, jeśli ich pojazd
będzie nieodpowiednio wyposażony i nie będzie w dobrym stanie. Prowadzenie
pojazdu, który może stanowić zagrożenie dla jakiejkolwiek osoby lub mienia, jest
nielegalne.

Wymagane wyposażenie
Pojazd silnikowy musi posiadać następujące działające urządzenia:
• Hamulce — Pojazdy muszą mieć dwa układy hamulcowe i sprawne hamulce na
wszystkich kołach. Hamulec nożny musi być wystarczająco sprawny, aby zatrzy
mać pojazd jadący z prędkością 20 mil na godzinę [32 km/h] w ciągu 30 stóp
[9 metrów]. Hamulec ręczny lub postojowy musi być wystarczająco sprawny,
aby zatrzymać pojazd w ciągu 55 stóp [17 metrów] z tą samą prędkością. Hamu
lec ręczny musi również być w stanie utrzymać pojazd na terenie nachylonym
lub wzniesieniu. Motorowery wymagają tylko jednego hamulca.
• Reflektory — Pojazdy muszą mieć dwa przednie reflektory, które muszą być
włączone od zachodu do wschodu słońca oraz być używane w czasie, gdy
deszcz, śnieg, mgła lub inne warunki wymagają użycia wycieraczek przedniej
szyby. Powinny być również stosowane, gdy obiekty znajdujące się w odległości
1000 stóp [300 metrów] nie są widoczne. Jasne światła należy przyciemnić
500 stóp [152 metry] przed spotkaniem z nadjeżdżającym pojazdem lub
300 stóp [91 metrów] przed minięciem pojazdu. Motocykle i motorowery
wymagają przedniego reflektora, który musi pokazywać obiekty znajdujące się
w odległości 500 stóp [152 metrów] przed pojazdem i być włączony za każdym
razem, gdy pojazd jest prowadzony. W żadnym pojeździe nie wolno używać
przyciemnionych lub okadzonych soczewek.
• Tylne światła — Pojazdy muszą mieć dwa czerwone światła widoczne z odle
głości 500 stóp [152 metrów] od tyłu. W motorowerach i motocyklach jest
potrzebne tylko jedno tylne światło.
• Kierunkowskazy — Pojazdy, z wyłączeniem motocykli, przyczep i naczep, muszą
mieć prawy i lewy kierunkowskaz z przodu i z tyłu, widziane z odległości przy
najmniej 300 stóp [91 metrów].
• Oświetlenie tablicy rejestracyjnej — Pojazdy muszą mieć białe światło, dzięki
któremu tablica rejestracyjna będzie czytelna z odległości 50 stóp [15 metrów]
i musi świecić się wtedy, gdy włączone są reflektory.
• Światła postojowe — Przednie i tylne światła postojowe są wymagane dla każ
dego pojazdu zatrzymanego w nocy na autostradzie. Niektóre lokalne społecz
ności mogą zezwalać na nieoświetlone nocne parkowanie na ulicach.
• Pasy bezpieczeństwa — Pojazdy pasażerskie muszą mieć dwa zestawy pasów
bezpieczeństwa na przednich siedzeniach. Pojazdy wyprodukowane w 1965 roku
lub później nie mogą być sprzedawane ani eksploatowane w stanie Illinois bez
pasów bezpieczeństwa.
• Lusterka — Wymagane jest jedno lusterko wsteczne, aby kierowca widział co
najmniej 200 stóp [60 metrów] za samochodem.
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• Okna — Wszystkie szyby w pojeździe muszą być zrobione z zatwierdzonego
szkła bezodpryskowego. Przednia szyba musi być wolna od śniegu, lodu, wilgoci
i wszelkich wad, które zniekształcają widzenie. Szkło w tylnych i przednich szy
bach nie może być przysłonięte utrudniając widzenie. Przyciemniane szyby są
niedozwolone na przedniej szybie pojazdu. 6calowy [15centymetrowy] przy
ciemniony pasek jest dozwolony na całej długości u góry przedniej szyby.
• Wycieraczki — Wycieraczki muszą działać prawidłowo, aby usuwać lód, śnieg
i wilgoć.
• Klakson — Pojazdy muszą być wyposażone w klakson słyszalny z odległości
200 stóp [60 metrów]. Syreny, gwizdki i dzwonki są dozwolone tylko w autory
zowanych pojazdach uprzywilejowanych.
• Tłumik — Tłumik musi znajdować się w układzie wydechowym, aby zapobiec
nadmiernemu hałasowi i dymowi. Wyłączenia, obejścia i zmiany w systemie
w celu zwiększenia hałasu są nielegalne.
• Zderzaki — Pojazdy ważące 9000 funtów [4082 kg] lub mniej oraz wszystkie
pojazdy rekreacyjne muszą mieć przedni i tylny zderzak. Zmiana układu zawie
szenia pojazdu w celu podniesienia nadwozia z ramy podwozia na wysokość
przekraczającą 3 cale [7,5 cm] jest nielegalna. Linia pozioma biegnąca od przodu
do tyłu nie może różnić się o więcej niż 3 cale [7,5 cm].

Ograniczenia w wyposażeniu
• Wystające ładunki — Ładunki wystające z tyłu pojazdu na 4 stopy [1,2 metra]
lub więcej muszą być oznaczone czerwoną flagą w ciągu dnia. W nocy lub gdy
widoczność jest słaba, pojazd musi mieć czerwone światło widoczne na 500 stóp
[152 metry].
• Światła cofania — Pojazdy mogą mieć jedno lub więcej świateł cofania, które
emitują białe lub bursztynowe światło bez odblasku; nie mogą być jednak wyłą
czone, gdy pojazd jedzie do przodu.
• Oświetlenie punktowe — Tylko jedno światło punktowe jest dozwolone
w pojeździe. Zbliżając się do innego pojazdu, nie może być skierowane ani
w lewo, ani dalej niż 100 stóp [30 metrów] przed pojazdem. Pojazd nie może
mieć więcej niż cztery światła o mocy 300 kandeli.
• Migające lub poruszające się światła — Migające lub poruszające się światła
inne niż kierunkowskazy lub światła awaryjne są zabronione; z wyjątkiem policji
lub wyznaczonych pojazdów uprzywilejowanych.
• Czerwone światła — Czerwone światła widoczne z przodu są zabronione,
z wyjątkiem policji lub wyznaczonych pojazdów uprzywilejowanych.
• Światła podwozia — Ograniczone do jednego z każdej strony; muszą być nie
oślepiające, w kolorze białym lub bursztynowym.
• Światła na osłonie lub błotniku — Dozwolone są tylko dwa światła, które muszą
być nieoślepiające, w kolorze białym lub bursztynowym.
• Opony z kolcami — Opony pneumatyczne z metalowymi kolcami są nielegalne,
z wyjątkiem pojazdów używanych przez przewoźników pocztowych na obsza
rach wiejskich od 15 listopada do 1 kwietnia; pojazdów oznaczonych
„osoby niepełnosprawne” lub „niepełnosprawny weteran” między 15 listopada
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i 1 kwietnia (właściciele muszą żyć przy drogach hrabstwa lub miejskich,
na obszarze niemunicypalnym); ciągniki rolnicze lub silniki trakcyjne; maszyny
rolnicze, w tym wagony, wykorzystywane do holowania w rolnictwie; lub
maszyny do budowy dróg poruszające się z prędkością mniejszą niż 10 mp/h
[16 km/h].
• Telewizory lub wideo — Telewizory lub monitory do nagrywania wideo, które
można oglądać z siedzenia kierowcy, są zabronione, gdy pojazd jest w ruchu.
Oglądanie lub prowadzenie transmisji strumieniowej na żywo przez telefon
komórkowy również stanowi naruszenie prawa stanu Illinois.
• Pojazdy zabytkowe — Pojazdy mające więcej niż 25 lat podlegają specjalnym
zasadom dotyczącym lamp, hamulców, świateł (świateł przednich, tylnych
i świateł stopu) oraz kierunkowskazów. Więcej informacji na ten temat, można
uzyskać dzwoniąc do biura Sekretarza Stanu na numer 8002528980 lub na
stronie www.cyberdriveillinois.com.True
• Urządzenie zakłócające radar — Posiadanie i używanie urządzeń zakłócających
radar jest zabronione we wszystkich pojazdach.

— Rozdział 12 Zagadnienia do nauki —
1. W jakim dystansie kierowca musi przyciemnić światła przed spotkaniem
z innym pojazdem?
a. 250 stóp [75 metrów]
b. 400 stóp [120 metrów]
c. 500 stóp [150 metrów]
2. Reflektory muszą być włączone od zachodu do wschodu słońca.
n Prawda n Fałsz
3. Samochód musi być wyposażony w klakson słyszalny z odległości 200 stóp
[60 metrów].
n Prawda n Fałsz
4. Przyciemniane szyby nie są dozwolone na przedniej szybie pojazdu.
n Prawda n Fałsz
5. Telewizory i monitory nagrywające wideo widoczne z fotela kierowcy są doz
wolone, gdy pojazd jest w ruchu.
n Prawda n Fałsz
6. Kierunkowskazy muszą być widoczne na odległość 300 stóp [150 metrów].
n Prawda n Fałsz
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Rozdział 13: Posiadanie pojazdu
Zakup pojazdu
Podczas kupna pojazdu w Illinois, należy przestrzegać pewnych przepisów i obo
wiązków.
Zakup od dealera
Przy sprzedaży nowego lub używanego pojazdu dealer musi przestrzegać okre
ślonych przepisów. W ciągu 20 dni od zakupu, dealer musi przesłać do biura Sekre
tarza Stanu:
• Application for Vehicle Transaction [Wniosek o transakcje pojazdu].
• Prawidłowo podpisane dokumenty Certificate of Title [świadectwo własności]
lub Certificate of Origin [świadectwo pochodzenia].
• Oddzielne opłaty za świadectwo własności/tablice rejestracyjne i podatek od
sprzedaży pojazdu. Podatek od sprzedaży różni się w zależności od miasta lub
hrabstwa, w którym pojazd został zakupiony.
Zakup od prywatnego właściciela
Jeśli pojazd zostanie zakupiony lub uzyskany od osoby innej niż sprzedawca,
w ciągu 20 dni własności biuro Sekretarza Stanu musi otrzymać:
• Application for Vehicle Transaction [Wniosek o transakcje pojazdu].
• Prawidłowo podpisane świadectwo własności w imieniu sprzedawcy.
• Uiszczenie opłat za świadectwo własności/tablicę rejestracyjną.
• Zapłatę podatku od użytkowania pojazdu. Jeśli cena sprzedaży jest niższa niż
15 000 USD, podatek jest naliczany od roku modelowego pojazdu. Jeśli cena
sprzedaży wynosi 15 000 USD lub więcej, podatek jest oparty na cenie sprze
daży pojazdu. Formularz podatkowy RUT50 należy złożyć wraz z prawidłową
opłatą podatku do Departamentu Skarbowego stanu Illinois.
Zakup pojazdu poza stanem
Jeśli pojazd został zakupiony poza stanem, następujące dokumenty muszą zostać
wysłane do biura Sekretarza Stanu w celu uzyskania świadectwa własności i tablic
rejestracyjnych:
• Application for Vehicle Transaction [Wniosek o transakcje pojazdu].
• Uiszczenie opłat za świadectwo własności/tablicę rejestracyjną. Kwota jest
pokazana we wniosku.
• Świadectwo pochodzenia podpisane przez dealera, jeśli pojazd jest nowy, lub
prawidłowo przepisane świadectwo własności, jeśli pojazd jest używany.
Zarówno w przypadku nowych, jak i używanych pojazdów, właściciel musi
posiadać również Bill of Sale [rachunek sprzedaży].
• Najnowsza karta identyfikacyjna pojazdu, jeśli właściciel przenosi tablice rejes
tracyjne.
• Zapłata podatku od sprzedaży lub podatku
106 od użytkowania pojazdu.

Rejestracja pojazdu i tytuł własności
Kiedy nowy właściciel rejestruje pojazd, przekazuje państwu rejestr tego pojazdu.
Rejestracja pozwala właścicielowi na legalne użytkowanie pojazdu na drogach
stanu Illinois. Aby zarejestrować pojazd w Illinois, właściciel musi posiadać świa
dectwo własności stanu Illinois. Ten dokument potwierdza własność. Wszystkie
pojazdy i przyczepy kempingowe muszą posiadać świadectwo własności, nieza
leżnie od tego, czy są zarejestrowane.
Opłaty rejestracyjne należy uiszczać co roku. Dodatkowa opłata w wysokości
20 USD jest naliczana za rejestracje przedłużone ponad miesiąc po upływie daty
ich wygaśnięcia. Spersonalizowane tablice rejestracyjne i niektóre inne kategorie
tablic zawierają dodatkowe opłaty oprócz następujących opłat:
Pojazd pasażerski i ciężarówka B (8000 funtów lub mniej) [3630 kg] ......151 USD
Motocykl ....................................................................................................41 USD
Autocykl.....................................................................................................71 USD
Wymiana tablicy (1) .....................................................................................6 USD
Wymiana tablic (2) .......................................................................................9 USD
Naklejka zastępcza .....................................................................................20 USD
Opłaty mogą ulec zmianie legislacyjnej. Aktualne informacje o opłatach można
znaleźć na stronie www.cyberdriveillinois.com.
Gdy właściciel (właściciele) otrzyma tablice rejestracyjne/naklejkę, otrzyma rów
nież dowód rejestracyjny pojazdu, który musi znajdować się w pojeździe lub
u właściciela, podczas jazdy.

Wymagania dotyczące tablic rejestracyjnych
Prawo stanu Illinois wymaga, aby wszystkie pojazdy osobowe, ciężarowe i dostaw
cze miały dwie tablice rejestracyjne, jedną z przodu i jedną z tyłu. Ramy tablic
rejestracyjnych nie powinny zakrywać żadnych informacji na tablicach rejestra
cyjnych. Zakrywanie tablic rejestracyjnych jest niedozwolone.
Motocykle, motorowery, przyczepy, naczepy i autobusy zarejestrowane w ramach
przepisów podziału muszą posiadać jedną tablicę rejestracyjną z tyłu pojazdu.
Ciągniki ciężarowe i proste ciężarówki muszą mieć jedną tablicę rejestracyjną
z przodu pojazdu.
Kiedy pojazd jest sprzedawany, sprzedawca powinien zdjąć i przechować tablice
rejestracyjne. W Illinois tablice rejestracyjne pozostają z właścicielem, a nie
z pojazdem.
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Zezwolenie na tymczasową rejestrację
Gdy właściciel (właściciele) ubiega się o rejestrację pojazdu, może mu zostać
wydane Temporary Registration Permit (TRP) [zezwolenie na tymczasową rejes
trację]. Zezwolenie to musi zostać przyczepione w tym samym miejscu i w ten
sam sposób co tylna tablica rejestracyjna. TRP jest ważne przez 90 dni od daty
wydania, chociaż może zostać ponownie wydane, jeśli tablice rejestracyjne nie
dotrą w ciągu 90 dni. Gdy właściciel(e) otrzyma tablice rejestracyjne, TRP
powinno być usunięte i zastąpione stałymi tablicami rejestracyjnymi. W celu
ochrony właściciela pojazdu, pozwolenie powinno zostać zniszczone i wyrzucone
po usunięciu. Pozwolenia TRP są dostępne za pośrednictwem licencjonowanych
dealerów stanu Illinois, licencjonowanych agencji przekazujących pieniądze, kan
torów wymiany walut i placówek biura Sekretarza Stanu.

Odnowienie tablicy rejestracyjnej
W drodze wyjątku, około 60 dni przed upływem terminu rejestracji pojazdu, wła
ściciel (właściciele) może otrzymać pocztówkę z przypomnieniem, email i/lub
zawiadomienie o odnowieniu tablic z biura Sekretarza Stanu. Właściciel (właści
ciele) może odnowić tablice online na stronie www.cyberdriveillinois.com, pocztą,
odwiedzając placówkę biura Sekretarza Stanu lub dzwoniąc pod bezpłatny numer
podany na karcie i/lub zawiadomieniu o odnowieniu. Właściciel (właściciele)
może również odnowić tablice w niektórych bankach (oszczędności i pożyczki),
kantorach, kasach i agencjach przekazów pieniężnych.
Zachęca się właściciela (właścicieli) do natychmiastowego naklejenia naklejki dot.
odnowienia tablic w prawej górnej części tylnej tablicy rejestracyjnej. Jeśli wła
ściciel natychmiast nie naklei naklejki dot. odnowienia, a bieżąca naklejka wyga
sła, organy ścigania mogą zatrzymać pojazd i wystawić mandat.
Prawo stanu Illinois zezwala kierowcom na prowadzenie pojazdu bez aktualnej
naklejki dot. odnowienia pojazdu naklejonej na ich tablicy rejestracyjnej,
pod warunkiem, że mają w swoim pojeździe dowód potwierdzający zakup naklejki
wystawiony przez biuro Sekretarza Stanu przed upływem terminu ważności,
ale jeszcze nie otrzymali naklejki. Wydrukowany paragon jest ważny tylko jako
dowód rejestracji przez 30 dni od daty wygaśnięcia naklejki rejestracyjnej aktual
nie naklejonej na tablicy rejestracyjnej.
Odnowienie rejestracji dla weteranów
Członkowie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, pełniący służbę lub znajdujący
się w rezerwie, którzy mogą okazać dowód służby w misji bojowej, zostaną zwol
nieni ze standardowej opłaty rejestracyjnej za okres odnowienia bezpośrednio
po powrocie do Stanów Zjednoczonych. Dowód należy okazać w momencie odno
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wienia rejestracji.
Właściciele pojazdów, którzy są członkami sił zbrojnych USA, pełniącymi służbę
inną niż bojowa, pracownikami cywilnymi sił zbrojnych lub pracownikami Depar
tamentu Obrony USA służącymi poza Stanami Zjednoczonymi, ale są rezydentami
stanu Illinois, mają 45 dni od daty powrotu na uzyskanie lub przedłużenie rejes
tracji pojazdu.

Specjalne tablice rejestracyjne
Spersonalizowane tablice rejestracyjne są dostępne dla pojazdów osobowych,
pojazdów tzw. „second division” (m.in. pojazdy przewożące ponad 10 pasażerów,
używane do mieszkania, używane do ciągnięcia dobytku) o wadze 8000 funtów
[3628 kg] lub mniej, motocykli, pojazdów używanych przez osoby niepełnos
prawne, pojazdów rekreacyjnych, przyczep kempingowych i pojazdów zabytko
wych. Wnioskodawcy powinni być przygotowani na co najmniej 45 dni oczekiwania
na swoje tablice rejestracyjne, licząc od dnia złożenia zamówienia.

Tablice rejestracyjne z obniżoną opłatą
Seniorzy i osoby niepełnosprawne, które kwalifikują się do ulgi podatkowej
w ramach programu Benefit Access (wcześniej zwanego Circuit Breaker) za pośred
nictwem Departamentu Polityki Senioralnej stanu Illinois, są uprawnione do obni
żonych opłat za tablice rejestracyjne dla pojazdów pasażerskich (standardowe
tablice rejestracyjne i specjalne tablice rejestracyjne) i pojazdów rekreacyjnych.
Dozwolona jest jedna zniżka rocznie. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc
do Departamentu Polityki Senioralnej Illinois na numer 8002528966 lub
8882061327 (TTY).

Obowiązkowe ubezpieczenie
Wszystkie pojazdy eksploatowane w stanie Illinois muszą być objęte ubezpiecze
niem od odpowiedzialności cywilnej, które obejmuje obrażenia ciała lub szkody
innych osób lub ich mienia w wyniku wypadku samochodowego. Właściciel(e)
pojazdów jest zobowiązany do przedstawienia informacji ubezpieczeniowych
w momencie odnowienia rejestracji. Po podpisaniu wniosku o rejestrację lub
odnowienie właściciel(e) pojazdu potwierdza, że pojazd jest odpowiednio ubez
pieczony. Niektóre klasy pojazdów muszą zostać objęte wyższym zakresem odpo
wiedzialności zgodnie z innymi przepisami. Poniżej przedstawiono minimalne
limity ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w Illinois:
• 25 000 USD za obrażenia lub śmierć jednej osoby w wypadku.
• 50 000 USD za obrażenia lub śmierć więcej niż jednej osoby w wypadku.
• 20 000 USD za uszkodzenie mienia innej osoby.
Dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej musi być przechowywany
przez kierowcę lub w pojeździe i przedstawiony na żądanie funkcjonariuszom
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organów ścigania. Firmy ubezpieczeniowe muszą wydać karty ubezpieczenia
stanu Illinois ubezpieczającym lub dostarczyć karty ubezpieczenia, które mogą
być wyświetlane na telefonie kierowcy lub ekranie innego urządzenia elektronicz
nego. Właściciel(e) pojazdu powinien skontaktować się ze swoim agentem ubez
pieczeniowym lub firmą ubezpieczeniową, jeśli zgubią kartę ubezpieczeniową lub
firma nie wyśle im tejże karty. Właściciel(e) pojazdu powinien mieć przy sobie
jakąś inną formę dowodu objęcia ubezpieczeniem, taką jak segregator ubezpie
czeniowy, strona z aktualnymi polisami ubezpieczeniowymi, zaświadczenie
o ubezpieczeniu lub ostatnie potwierdzenie wypłaty ubezpieczenia, dopóki nie
otrzymają nowej karty.
Egzekwowaniem prawa zajmują się losowe kontrole komputerowe przeprowa
dzane przez biuro Sekretarza Stanu oraz wydawanie mandatów drogowych.
Ponadto właściciel(e) pojazdu musi przedłożyć dowód ubezpieczenia w biurze
Sekretarza Stanu lub podmiotowi przekazującemu informacje przy odnawianiu
tablic rejestracyjnych. Tenże dowód ubezpieczenia może mieć formę papierową
lub elektroniczną. Brak wymaganego ubezpieczenia spowoduje nałożenie kar pie
niężnych, niemożność odnowienia rejestracji pojazdu, zawieszenie uprawnień do
prowadzenia pojazdu i zawieszenie rejestracji pojazdu do czasu uzyskania dowodu
ubezpieczenia. Podawanie fałszywych informacji w biurze Sekretarza Stanu lub
podmiotowi przekazującemu informacje w celu odnowienia rejestracji pojazdu
może skutkować oskarżeniem karnym i grzywną. Właściciel(e) pojazdu, który ma
problemy z uzyskaniem ubezpieczenia, powinien skontaktować się z Illinois Auto
mobile Insurance Plan [Plany Ubezpieczeń Samochodowych Stanu Illinois] w celu
uzyskania pomocy.

Testowanie emisji spalin
Zgodnie z Clean Air Act [ustawą o czystym powietrzu] pewne pojazdy w różnych
rejonach stanu Illinois muszą pomyślnie przejść test emisji Agencji Ochrony Śro
dowiska Stanu Illinois (IEPA), aby biuro Sekretarza Stanu mogło odnowić rejestrację
pojazdu. Właściciel pojazdu otrzymuje zawiadomienie z zaplanowanym miesiącem
i rokiem przeprowadzenia testu jego pojazdu. Test emisji spalin jest wymagany
w następujących hrabstwach: Cook, DuPage i Lake, a także części Kane, Kendall,
McHenry, Will, Madison, Monroe i St. Clair. Właściciele pojazdów, którzy wypro
wadzili się z obszaru, na którym wymagane są testy emisji spalin, muszą powia
domić biuro Sekretarza Stanu. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc
do Illinois Air Team na numer 8442589071 lub odwiedzając stronę internetową
Illinois Air Team pod adresem www.illinoisairteam.com.

Tablice rejestracyjne i tabliczki parkingowe dla osób
niepełnosprawnych
Tablice rejestracyjne
110

Mieszkańcy stanu Illinois z trwałą niepełnosprawnością mogą uzyskać tablice rejes
tracyjne dla osób niepełnosprawnych na pojazdy z dokumentem własności na ich
nazwisko. Członek najbliższej rodziny zamieszkały w tym samym gospodarstwie
domowym może otrzymać dwa zestawy tablic, jeżeli osoba niepełnosprawna nie
jest właścicielem pojazdu i musi polegać na kimś innym w przypadku transportu.
Korporacje, okręgi szkolne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, domy opieki,
domy rekonwalescencji oraz specjalne spółdzielnie edukacyjne przewożące osoby
uprawnione mogą również uzyskać te tablice rejestracyjne. Tablice te NIE zwalniają
uprawnionego posiadacza z opłat w parkometrach i z ograniczeń czasowych na par
kingach.
Tabliczki parkingowe
Tabliczki parkingowe dla osób niepełnosprawnych mogą zostać wydane każdemu
mieszkańcowi stanu Illinois z niepełnosprawnością certyfikowaną przez lekarza.
Mogą być używane w pojeździe tylko wtedy, gdy osoba niepełnosprawna jest
obecna i wsiada do pojazdu lub z niego wysiada, gdy jest zaparkowany na wyzna
czonym miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych. Cztery rodzaje tabliczek par
kingowych dla osób niepełnosprawnych:
• MeterExempt Permanent [Zwolnienie z opłat w parkometrach, trwała nie
pełnosprawność] — Ta tabliczka jest wydawana osobom z trwałymi niepełnos
prawnościami, które znacznie upośledzają ich zdolność dostępu do parkometru
. Istnieją określone rodzaje niepełnosprawności, które spełniają te kwalifikacje.
Tabliczka pozwala uprawnionemu posiadaczowi parkować w miejscach zare
zerwowanych dla osób niepełnosprawnych, takich jak centrum handlowe, sklep
spożywczy lub sklep detaliczny, i zwalnia posiadacza z opłat w parkometrach
i ograniczeń czasowych w parkometrach przekraczających 30 minut. Tabliczki
wygasają ostatniego dnia miesiąca urodzenia posiadacza w 2022 r.
• Permanent [Trwałe upośledzenie] — Ta tabliczka jest wydawana osobom
z innymi rodzajami trwałych niepełnosprawności. Tabliczka umożliwia upraw
nionemu posiadaczowi parkowanie w miejscach zarezerwowanych dla osób
niepełnosprawnych, takich jak centrum handlowe, sklep spożywczy lub sklep
detaliczny. Tabliczka NIE ZWALNIA posiadacza z opłat w parkometrach i ogra
niczeń czasowych. Tabliczki wygasają ostatniego dnia miesiąca urodzenia posia
dacza w 2022 r.
• Temporary [Tymczasowa niepełnosprawność] — Ta tabliczka jest wydawana
osobom z czasową niepełnosprawnością. Tabliczka jest ważna przez okres wska
zany przez lekarza orzecznika, nie przekracza sześciu miesięcy, jeśli zostaławy
dana przez biuro Sekretarza Stanu, i 90 dni, jeśli została wydana przez władze
lokalne. Tabliczka NIE zwalnia uprawnionego posiadacza z opłat w parkometrach
i obowiązujących ograniczeń czasowych.
• Organization [Organizacja]  Ta tabliczka jest wydawana organizacjom, które
oferują bezpłatny transport osobom niepełnosprawnym. Tabliczka umożliwia
uprawnionemu posiadaczowi parkowanie w miejscach zarezerwowanych
dla osób niepełnosprawnych podczas transportu osób niepełnosprawnych.
Tabliczka NIE zwalnia posiadacza z opłat w parkometrach i ograniczeń czaso
wych. Tabliczki tracą ważność 30 kwietnia 2022 r. Więcej informacji na temat
któregokolwiek z elementów omawianych w tym rozdziale można uzyskać na
stronie www.cyberdriveillinois.com lub dzwoniąc na numer 8002528980.
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Odpowiedzi na Zagadnienia do nauki
Rozdział 3
1. Fałsz (21)
2. Prawda (22)
3. Prawda (21)
4. Prawda (20)
5. Fałsz (21)
6. Prawda (20)
Rozdział 4
1. Prawda (32)
2. Prawda (30)
3. b (30)
4. Prawda (38)
5. Prawda (29)
6. a (38)
7. Fałsz (32)
8. Prawda (30)
9. Prawda (36)
10. Fałsz (39-40)
11. c (35)
12. Fałsz (30)
13. b (28-29)
14. Prawda (31)
15. Prawda (25-26)
16. c (28)
17. Fałsz (34)
18. a (29)

19. Prawda (34-35)
20. Fałsz (33)
21. Prawda (40)
22. Prawda (29-30)
23. Fałsz (24)
24. Prawda (24)
25. a (38)
26. Prawda (38)
27. Fałsz (39)
28. Prawda (39)
Rozdział 5
1. Prawda (49)
2. Fałsz (47)
3. Prawda (47)
4. Prawda (47)
5. Prawda (51)
6. d (49)
Rozdział 6
1. Prawda (57)
2. Prawda (55)
3. d (59)
4. Fałsz (57)
5. Prawda (58)
6. Prawda (60-61)

Rozdział 7
1. Prawda (62)
2. Prawda (64)
3. Prawda (62)
4. Prawda (63
5. a (64)
6. d (64)
Rozdział 8
1. c (68)
2. Prawda (67)
3. Prawda (69)
4. Fałsz (70)
5. d (68-69)
6. d (67)
Rozdział 9
1. Prawda (82-83)
2. Prawda (75)
3. Prawda (5)
4. Prawda (85)
5. Prawda (73)
6. Prawda (74)
Rozdział 10
1. a (88)
2. Fałsz (89)
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3. Fałsz (91)
4. Prawda (92)
5. Prawda (88)
6. Fałsz (88)
Rozdział 11
1. Prawda (97)
2. Fałsz (95)
3. Prawda (94)
4. Prawda (94)
5. Fałsz (99)
6. Prawda (99)
7. Prawda (97)
8. Fałsz (100)
9. Fałsz (99)
10. Prawda (96)
Rozdział 12
1. c (104)
2. Prawda (103)
3. Prawda (104)
4. Prawda (104)
5. Fałsz (105)
6. Prawda (103)

Indeks
—A—
Adres, 7–12, 22, 62–67
Agresywna jazda, 101
Alkohol, 15, 20–23, 45, 55–61, 66–71
Anulowanie, 23, 64, 66, 69
Autostop, 45
Autostrada, 34, 38, 42, 45, 51-52
—B—
Badanie krwi, 56
Badanie wzroku,15, 18
Baza Kontaktów Alarmowych, 13
Bezpieczna jazda 64, 94
Białe linie, 24, 90-93
Biegacze / Spacerowicze, 45
Blokada alkoholowa (BAIID), 58, 71
Budowa, 83-84
—C—
Chodnik, 39-40, 45, 49, 90
Ciężarówki, 35, 51, 96, 107
Cooperative Driver Testing Program [egzamin
administrowany przez szkołę jazdy], 19
—D—
Deszcz, 95-96, 103
Dom na kółkach, 42, 97
Odpowiedzialność rodzicielska, 21
Droga ekspresowa, 48-51, 62, 74, 78-79, 96, 98
Duplikat prawa jazdy, 9, 14
Dwupasmowa autostrada, 38, 83, 93
Dziennik jazdy, 18-19
—E—
Edukacja kierowców, 19
Egzamin praktyczny, 16, 19
Elektryczność, 100
—F—
Fotelik dziecięcy (Patrz Ustawa o ochronie
dziecięcych pasażerów)
Foteliki, Dzieci, (Patrz Ustawa o ochronie
dziecięcych pasażerów) Hamulce, 14, 21, 34,
42, 46, 84-85, 87-89, 91-92
—G—
Godzina policyjna, 18
—H—
Hamulce postojowe, 14, 46, 89, 91
Holowany pojazd, 51, 116
—I—
Imię i nazwisko, 7, 12, 33, 54–55, 94, 98
—J—
Jazda nastolatków (Patrz Stopniowe prawo
jazdy) Soczewki teleskopowe, 16
Jazda pod wpływem (DUI), 55

Jazda zimą, 53, 95-96
Jednostka pływająca DUI (Patrz DUI)
Jeźdźcy konni, 53
—K—
Kierunkowskaz, 17, 40, 43, 98, 103
Klakson, Pojazd, 43, 53, 99, 104-105
Klasyfikacje (prawo jazdy), 5, 13, 18, 116
Komercyjna szkoła nauki jazdy, 21
Kolej, 30, 32-33, 38-41, 45, 42, 67-68, 73, 88, 92
Kolor, 74-75
Komercyjne, 5-6, 11, 14
Konopie indyjskie, 55-56, 66
Konserwacja, 83-84
Korzystanie z pasa ruchu, 24, 28-30, 31-36, 4649, 51-52, 67-69, 74-75, 78-79, 82-84, 89-91, 94,
97-98
Kształty, 73-74
Kurs na prawo jazdy dla dorosłych, 6, 19
Kurs reedukacyjny dla kierowców, 23, 60
—L—
Lampka ostrzegawcza, 79
Łapówka, 15
Lekkomyślne postępowanie, 67
Łódź motorowa DUI (Patrz DUI)
Lusterka, Pojazd, 16, 31, 38, 49-52, 86, 97
—M—
Mandat (Zobacz Mandat drogowy)
Mandat drogowy, 23, 59, 67
Marihuana (Patrz Konopie indyjskie)
Masa całkowita pojazdu, 5, 116
Metoda „Dutch Reach”, 35, 49
Mgła, 95, 103
Międzystanowe, 28, 33, 51, 81, 97
Moc koni mechanicznych, 49
Mosty, 24, 33-34, 41, 45, 72-73, 85
Motocykle, 4, 11, 14, 22, 82-85, 50, 103, 107109, 116
Moving Violations [wykroczenie w ruchu
drogowym] (Patrz: Wykroczenia drogowe)
Tłumik, 116
—N—
Nadużycie odwiedzin dziecka, 67, 71
Nadzór sądowy, 20-23, 56, 60, 64, 68
Narkotyki, 11, 45, 55-59, 66–68, 70
Naruszenie, 11, 20
Niedosłyszący, 17
Nielegalny transport, 59, 68
Nieostrożne prowadzenie pojazdu, 30, 66-68
Niepełnosprawni piesi (patrz
Niepełnosprawny pieszy)
Niepełnosprawność (Patrz Osoby
niepełnosprawne)
Niepełnosprawny pieszy, 32, 45
Niesłyszący, 17
Nieumyślne spowodowanie śmierci, 59-60,
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66-67
Nocna jazda, 18, 20, 23-24, 45, 48-51, 70, 85,
99, 103-104

Prawo jazdy na okres próbny, 71
Prawo jazdy, 7, 9, 12, 13-14, 15, 17, 21
Prawo o odpowiedzialności finansowej (Patrz
Ubezpieczenia) Pożar, 100
Problemy zdrowotne, 12, 26, 69
Procesje pogrzebowe, 28-30
Program dawcy narządów/tkanek, 10 Wiadukt,
40-43, 94, 96
Prowadzenie w półśnie, 95
Przebicie opony, 99
Przednia szyba, 52, 96, 103
Przejście dla pieszych, 28–32, 34, 40–42, 45,
73, 75, 79–80, 88–89, 91
Przepadek (patrz Zatrzymanie pojazdu)
Skrzyżowanie równorzędne z zatrzymaniem,
30
Przeszkoda, 29, 34, 41, 52, 78, 91, 103
Przewodnik, 84–86
Przyciemniane szyby, 103

—O—
Obrażenia cielesne, 23, 66-67, 70
Odmowa, 15, 66, 70
Odnowienie Safe Driver, 10-11
Odnowienie, 10–11, 13, 15–17, 23, 70
Ograniczenia wiekowe, 5
Opiekun prawny, 6, 18-20, 21, 59, 62
Opłaty
Opuszczenie miejsca wypadku drogowego,
60, 63, 65
Organizator kształcenia dorosłych kierowców,
5
Osoby niepełnosprawne, 14, 17, 32, 40, 45, 67,
85, 104, 108, 117
Osoby starsze, 5-6, 19
Ostrzeżenie, 90–93
Oszukiwanie, 15
Oszustwo, 11, 66, 67–69

—R—
Raport medyczny, 11-12
Raporty o wypadkach drogowych, 11, 62–63
Real ID, 5, 7, 9-11, 13, 19
Reflektor, 29, 42, 47, 50-53, 95-96, 99, 101, 103
Regulacyjne, 75-79
Rejestr jazdy kierowcy, 11-23, 15, 19-22, 55-58,
66, 69
Rejestracja wyborcy, 12
Rodzic, 6, 18–22, 46, 59, 62
Rondo, 37
Rower elektryczny, 47–50
Rowery/Rowerzyści, 26–27, 30, 33, 35, 37, 47–
50, 74, 79
Rozproszona uwaga podczas jazdy, 25-27

—P—
Parent-Teen Driving Contract [Umowa
dotycząca prowadzenia pojazdu przez
nastolatków pod nadzorem rodziców], 21
Parent-Teen Driving Guide [Poradnik o
prowadzeniu pojazdu przez nastolatków pod
nadzorem rodziców], 18, 21
Parking dla niepełnosprawnych (Patrz Parking,
osoby niepełnosprawne)
Parking, 17, 25, 40-42, 48, 67, 91, 103
Parking, Osoby niepełnosprawne, 17, 41, 67,
85, 11
Pasażerowie, 5, 18, 21, 23-26, 37-42, 45, 48-50,
59, 62-63, 101, 103, 107-109
Pasy bezpieczeństwa, 18, 23, 30-32, 47, 60, 115
Pierwszeństwo przejazdu, 28–30, 41-43, 39–41,
45–49, 73, 75-76, 88–89, 91–92
Płatna droga, 28, 67, 96
Pobocze, 24–25, 32–34, 45, 99, 101
Pociągi (Patrz Przejazdy kolejowe)
Podjazdy, 30–31, 33, 40–43, 46, 76–78, 90
Poduszki powietrzne, 26
Pojazd bez nadzoru, 16, 51, 63
Pojazd elektryczny, 41
Pojazd serwisowy, 28
Pojazdy o niskiej prędkości, 49-53
Pojazdy policyjne (patrz Pojazdy
uprzywilejowane) Znaki o zmiennej treści, 85
Pojazdy uprzywilejowane, 28–30, 33–36, 67, 77,
103–104
Pojazdy zabytkowe, 104, 109
Poprawione prawo jazdy, 7-8, 13-15
Poślizg, 95, 97
Poważne naruszenie zasad ruchu, 69
Poważne wykroczenie drogowe, 21 lat
Prawo dorozumianej zgody, 56
Prawo jazdy

—S—
Safety Responsibility Law [Prawo
odpowiedzialności za bezpieczeństwo] (Patrz
ubezpieczenie) Autobus szkolny, 5-6, 11, 13,
34, 38-39, 51, 66-69, 74
Selective Service [System ewidencji
poborowych], 13
Silne wiatry, 95-96
Skręt w lewo, 17, 30-37, 46, 49, 52, 77-78, 81,
88-90, 103
Skręt w prawo, 30, 35, 36-37, 48, 51, 52, 77-78,
81, 88-90
Skręty w lewo, 36
Skręty w prawo, 35
Skrzyżowania na obszarach wiejskich, 99
Skrzyżowania, 28-37, 40-42, 45-46, 48, 73, 76,
78-79, 81, 88-90, 91, 96, 99
Skutery, 50
Śmierć, 23, 28, 56-58, 62-64, 66-70, 109
Spacerowicze (patrz Biegacze) Wypadki z
udziałem wody, 99
Stawianie się w sądzie, 62
Stężenie alkoholu we krwi (BAC), 55
Stopniowe prawo jazdy, 21
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Strefa robót drogowych (Patrz Strefa budowy)
Strefa robót drogowych (Patrz Strefa budowy)
Egzamin pisemny, 15-17, 18, 73
Strefa szkolna, 28-31, 34, 46, 74, 80
Strefy budowy, 28, 34, 37, 66-68, 83-85, 90
Substancje odurzające, 55-59, 66-67
Świadectwo własności, Pojazd, 47, 50-42, 106,
111
Światła awaryjne, 37
Światła postojowe, 42, 101, 103
Sygnał wizualny, 28-30, 67
Sygnały ramieniem/ręką, 35
Sygnały/Sygnalizacja
Szkoda, 56–60, 62–63, 66–69, 109
Szkoła bezpieczeństwa ruchu, 21
Szkoła, 80
Szkolenie za kierownicą, 18-19
Szyby, 73, 96-97, 99-101, 103

Wycieraczki przedniej szyby, 96, 103
Wyjątki, 6, 19, 59, 111
Wykroczenie drogowe, 12, 15-16, 21-24, 62,
66-71
Wynajęty pojazd, 5
Wyposażenie, Pojazd, 16, 29, 52, 100, 103-104
Wyprzedzanie, 24, 28-30, 32-35, 38, 42, 46-50,
51-54, 66, 74, 79, 82, 85, 90-93, 94, 97-98, 101,
103
Wystające ładunki, 104
Występowanie przed sądem (zob. Stawianie
się w sądzie) Autocykle, 47, 107
—Z—
Zachowanie bezpiecznej odległości, 47, 94-96
Zagrożenia jazdy, 34, 48, 51, 73, 79-80, 74, 80,
95, 97, 99, 103
Zakręty, 24, 28, 32, 35, 37, 81-73, 96, 99
Zaostrzone DUI, 59-60, 66-67
Zaułki, 17, 28, 30-32, 34, 39, 77, 90
Zautomatyzowana sygnalizacja
świetlna/Światła, 67
Zawracanie, 37, 77, 91
Zbliżanie się czołowe, 99
Zderzaki, 103
Zero tolerancji, 60, 67
Zestaw głośnomówiący, 20–21, 24, 29
Zestawy słuchawkowe, 24, 29
Zezwolenia
Zezwolenie na monitorowane prowadzenie
pojazdu (patrz Zezwolenia) Motorowery, 24,
50, 103, 107
Zezwolenie na monitorowane prowadzenie
pojazdu, 58, 70
Zezwolenie na ograniczoną jazdę (Zobacz
Zezwolenia) Ograniczone lokalne prawo jazdy,
116
Zezwolenie na ograniczoną jazdę, 23, 70
Zezwolenie na prowadzenie pojazdu w
ramach finansowej odpowiedzialności za
rodzinę (FRP), 70
Zezwolenie na tymczasową rejestrację (Patrz
Zezwolenia) Tymczasowe prawo jazdy (Patrz
Prawo jazdy)
Zezwolenie na tymczasową rejestrację, 107
Zezwolenie na zawodowe prowadzenie
pojazdów (patrz Zezwolenia)
Jednokierunkowa, 30-34, 36, 41, 75-78, 88-90
Zezwolenie na zawodowe prowadzenie
pojazdów, 71
Zjechanie z jezdni, 32, 99
Złączenie się, 30, 77, 83, 84, 97
Znaki
Znaki poziome, 16, 37, 74, 88, 90-92 Przejście
dla pieszych, Piesi, 26–28, 30–34, 39, 45–46,
73–75, 79–80, 88–89, 91
Żółte linie, 33, 78–79, 90–92

—T—
Tablice rejestracyjne, 16–17, 40, 62–63, 84, 92,
103, 106–111
Tablice rejestracyjne, 17, 106-109
Telefon komórkowy, 15, 20–21, 24–25, 29, 80,
109
Telewizory/Wideo, 104
Test moczu, 25, 55-56
Testowanie emisji spalin, Pojazd, 109
Tlenek węgla, 98, 100
Tunel, 32-34, 40, 45
Tylne światła, 57, 59, 107-108, 116
Tymczasowe prawo jazdy (Patrz Pozwolenia)
Ubezpieczenie, 18, 28, 57-58, 63-64, 66, 67, 111
Tymczasowe prawo jazdy, 5, 7, 10, 13-14
Tymczasowe zezwolenie, 7, 13, 15, 18-19, 21,
61
—U—
Unieważnienie, 9, 48-50, 52, 58, 70
Urządzenie bezprzewodowe (Patrz Telefon
komórkowy)
Urządzenie zakłócające radar, 104
Ustawa o ochronie dziecięcych pasażerów, 2627
Ustępowanie pierwszeństwa, 28–30, 34–39,
42, 45–46, 48, 67, 73–75, 80, 88-89, 92, 98
Uszkodzony pojazd, 51
—V—
Vision Specialist Report [Raport specjalisty ds.
wzroku], 15
—W—
Warunki pogodowe, 34, 47–48, 94–95
Weteran (Patrz Wojsko) Widoczność, 45, 79,
91, 104
Wiadomości tekstowe, 25
Wojsko, 12, 17, 85, 104, 109
Wstępna rejestracja prawa jazdy/dowodu
osobistego, 10
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Klasyfikacje prawa jazdy
Prawa jazdy są klasyfikowane według dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
(GVWR) kierowcy. Kierowca ubiegający się o podstawowe prawo jazdy
na prowadzenie samochodu w stanie Illinois otrzymuje prawo jazdy klasy D.
Poniżej znajduje się lista wszystkich klasyfikacji w Illinois:
• Klasa A — Każda kombinacja pojazdów silnikowych o łącznej dopuszczalnej
masie całkowitej (GCWR) wynoszącej 26001 funtów [11794 kg] lub więcej,
pod warunkiem, że holowany pojazd przekracza 10 000 funtów [4536 kg].
Nie obejmuje to motocykli ani motorowerów. (Zasadniczo wymagane jest CDL.)
• Klasa B — Każdy pojedynczy pojazd silnikowy o łącznej dopuszczalnej masie
całkowitej (GVWR) wynoszącej 26 001 funtów [11794 kg] lub więcej lub każdy
taki pojazd holujący inny pojazd nieprzekraczający 10 000 funtów [4536 kg].
Nie obejmuje to motocykli ani motorowerów. (Zasadniczo wymagane jest CDL)
• Klasa C — Każdy pojazd silnikowy o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej
(GVWR) większej niż 16 000 funtów [7257 kg], ale mniejszej niż 26001 funtów
[11794 kg], lub każdy pojazd holujący inny pojazd o GVWR wynoszącej
10 000 funtów [4536 kg] lub mniejszej, lub każdy pojazd przeznaczony do prze
wozu 16 lub więcej pasażerów, w tym kierowcy, lub niebezpieczne materiały
wymagające tabliczek. Nie obejmuje to motocykli ani motorowerów.
• Klasa D — Każdy pojazd silnikowy o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej
16 000 funtów [7257 kg] lub mniejszej, z wyjątkiem pojazdów wymagających
prawa jazdy klasy A, B lub C lub prawa jazdy na motocykl klasy L lub M.
• Klasa L — Dowolny motorower napędzany silnikiem o pojemności mniejszej
niż 150 cm3.
• Klasa M — Dowolny motocykl lub motorower.
Niektóre prawa jazdy mogą być wydawane w szczególnych okolicznościach.
Wśród nich znajdują się:
• Prawo jady na okres próbny — Wydawane w połączeniu z działaniami doskon
alącymi kierowcę; przyznaje kierowcy w wieku 21 lat i starszemu pełne
uprawnienia do prowadzenia pojazdu w okresie zawieszenia. Zezwolenie może
zostać wydane tylko osobie zawieszonej za popełnienie trzech naruszeń
w ruchu drogowym w okresie 12 miesięcy i nie może zostać wydane na okres
dłuższy niż trzy miesiące.
• Ograniczone lokalne prawo jazdy — Wydawane kierowcom, którzy mieszkają
w społeczności liczącej mniej niż 3500 mieszkańców i prowadzą tylko w
określonych obszarach społeczności.
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Uslugi online dla kierowców i pojazdów

Usługi dla kierowców

Usługi dotyczące
samochodów

•

Zmiana adresu

•

DL/Stanowe ID – zmiana
adresu

•

Odnowienie tablicy
rejestracyjnej

•

DL/Stanowe ID wstępna
rejestracja

•

Wybierz tablice

•

Tytuł i Status rejestracji

•

Ograniczenia prawa jazdy

•

Wniosek o refundację

•

Streszczenie dotyczące jazdy

•

•

Duplikat DL lub ID

•

Baza danych kontaktów alarmowych

Powiadomienie e-mail
Odnowienie tablicy
rejestracyjnej

•

Program wymiany tablicy
rejestracyjnej

•

Wydrukuj swoje
powiadomienie
o odnowieniu rejestracji

•

Wyszukiwanie numeru
kontroli dostępu
do świadczeń

•

Safe Driver Renewal

•

Wizyta CDL

•

Kontrola ukończenia kursu
szkolenia kierowców

UWAGI

UWAGI

UWAGI

UWAGI

UWAGI

Prawa jazdy/dowody osobiste zgodne z REAL ID

REAL ID
Oznaczenie Złota
Gwiazda

Prawo jazdy

REAL ID
Oznaczenie Złota
Gwiazda

Dowód osobisty

Standardowe prawa jazdy i dowody osobiste
Obowiązują ograniczenia federalne

Obowiązują ograniczenia federalne

Prawo jazdy

Dowód osobisty

Commercial Driver’s License
(CDL) [Komercyjne prawo jazdy]

Temporary Visitor Driver’s License
(TVDL) [Tymczasowe prawo jazdy]

ID Card
Prawo jazdy dla
osób poniżej 21
go roku życia

Dowód osobisty
dla osób poniżej
21go roku życia

CDL dla osób
poniżej 21go roku
życia

TVDL dla osób
poniżej 21go roku
życia

