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Wstęp
Rozwój techniki komputerowej [4,5,7] jej szybka ewo-

lucja zwrócił uwagę m.in. menedżerów, szkoleniowców, 
wykładowców na możliwości wykorzystania komputerów 
domowych jako pomocy do opanowania wiedzy teore-
tycznej, niezbędnej do prowadzenia pojazdu. 

Pierwszy tego typu program Nauka jazdy został napisa-
ny dla popularnego komputera domowego Zx Spektrum. 
Eksponował on szereg rzeczywistych sytuacji drogowych, 
w których uczestnik szkolenia musiał podejmować właści-
we decyzje dla komputera w określonym wymiarze cza-
sowym. Obecnie użytkownicy komputerów PC mają do 
dyspozycji programy znacznie zaawansowane, takie jak 
np. Prawo Jazdy lub Akademia Prawa Jazdy. 

Programy,  o których mówimy pozwalają na zdobycie 
wiedzy niezbędnej dla kierowcy ale także dają możliwość 
dokonania oceny opanowania tej wiedzy. 

Wadą wszystkich opisanych tu metod jest ograniczenie 
się do opanowania wyłącznie wiedzy teoretycznej. Nie 
dają one natomiast możliwości oceny w zakresie samego 
procesu prowadzenia pojazdu. 

Aby dać kursantowi szansę wypracowania pewnych 
nawyków niezbędnych do prowadzenia pojazdów, zanim 
zasiądzie za kierownicą, wprowadzono do nauki specjal-
ne symulatory jazdy. Często nazywa się je trenażerami 
lub autotrenerami co jasno określa ich zadania. 

Symulacja jest to metoda aktywnego nauczania i ucze-
nia się [5,8,9], w której naśladowana jest rzeczywistość 
i dzięki temu zdobywamy doświadczenia zbliżone do 
tych, które będziemy realizować w świecie realnym. Sto-
sowanie jej jest jedną z najbardziej efektywnych metod 
pozyskiwania wiedzy.

1. Podział trenażerów
Trenażery dzielą się na kilka rodzajów w zależności od 

stopnia komplikacji ich konstrukcji i wierności w naślado-
waniu czynności prowadzenia pojazdu [2,4]. 

Podstawowym ich elementem jest zawsze model kabi-
ny pojazdu wyposażony we wszystkie urządzenia sterow-
nicze (w szeroko pojętym transporcie stosuje się nie tyl-
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ko trenażery samochodowe ale również lokomotywowe, 
tramwajowe, samolotowe).

Drugim elementem jest mniej lub bardziej rozbudowa-
ny blok rejestracyjny, który pozwala na zapis czynności 
kierowcy, ze szczególnym uwzględnieniem popełnionych 
błędów. 

Czynnikiem różnicującym trenażery jest zasadniczo 
sposób ekspozycji sytuacji drogowej. Możemy tu wyróż-
nić kilka typów trenażerów m.in.: 

  trenażery z ruchomą jezdnią - pod modelem samocho-
du, sterowanym przez badanego, przemieszcza się 
jezdnia wymalowana na ruchomej taśmie. Daje to złu-
dzenie jazdy po prawdziwej drodze z prędkością zależ-
ną od woli kierującego.

  trenażery z projekcją fi lmową - pozwalają prezentować 
na ekranie obraz drogi,  widziany uprzednio przez ka-
merę fi lmową. Obraz ten jest wprawdzie bardziej reali-
styczny, jednakże jego sekwencja jest z góry ustalona 
i faktyczne możliwości manewrowania przez kierujące-
go są bardzo ograniczone. 

  trenażery z projekcją cieniową - to urządzenia, w któ-
rych na ekranie pojawia się realistyczny obraz drogi 
pobierany ze specjalnego dysku,  po którym przesuwa 
się obiektyw urządzenia projekcyjnego. Daje to kieru-
jącemu praktycznie dużą swobodę w wyborze trasy 
pojazdu. 

  trenażery z projekcją telewizyjną prezentują obraz tere-
nu w dwojaki sposób: 

 – operując nagranym uprzednio obrazem video, któ-
ry ma podobne cechy jak obraz uzyskany z kamery 
fi lmowej,

 – przekazując na monitor telewizyjny obraz z minia-
turowej kamery telewizyjnej umieszczonej na mo-
delu pojazdu poruszającego się po makiecie terenu 
z miniaturowymi elementami drogi i jej otoczenia, 
trenażery tego typu używane są najczęściej w woj-
sku do szkolenia kierowców pojazdów specjalnych 
(czołgów, transporterów itp.).

  trenażery z projekcją wirtualną wykorzystują technikę 
komputerową do generowania wirtualnego obrazu te-
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renu, dysponują ogromnymi mocami obliczeniowymi, 
co pozwala generować niemal optymalnie realistycz-
ne obrazy otoczenia pojazdu, włącznie z efektami 
akustycznymi. 

2. Gry w symulacje drogowe
Najbardziej rozpowszechnione symulacje do nauki szko-

lenia kierowców [2] to symulacje i gry komputerowe. Takim 
przykładem jest Symulator Jazdy 2, który stanowi połącze-
nie nauki i rozrywki co daje pożądane efekty dydaktyczne 
dostarczając przy tym wiele dobrej zabawy, rys. 1.

Symulator ten wykorzystywany jest zarówno jako profe-
sjonalne oprogramowanie w ośrodkach szkolenia kierow-
ców, jak również pozwala na wykorzystanie w warunkach 
domowych.

3. Jazda na trolejach
Troleje to małe kółeczka, które instalowane są w miej-

sce tradycyjnych tylnych kół.
Jazda takim samochodem już na pierwszym biegu od-

daje wrażenie jazdy po śliskiej nawierzchni z prędkością 
około 70 km/h. W takiej sytuacji najważniejsza jest płyn-
ność ruchów, umiejętne dodawanie gazu, hamowanie 
i kontrolowanie kierownicą. 

Dzięki trolejom możemy nauczyć się jak kontrolować 
poślizg, a także jak bezpiecznie z niego wyjść.

Urządzenie jest przeznaczone do praktycznego pokazu 
i nauki radzenia sobie za kierownicą w przypadku utraty 
przyczepności kół. Ćwiczenia na urządzeniu pozwala-
ją uświadomić kierującym niebezpieczeństwa związane 
z niedostosowaniem prędkości do trudnych warunków na 
drodze (jezdnia pokryta lodem, śniegiem itp.).

W trakcje takich szkoleń kierowcy uczą się unikania nie-
bezpiecznych sytuacji a przez to zaczynają zachowywać 
się na drodze ostrożniej. Dzięki temu nie stanowią zagroże-
nia dla siebie i dla innych użytkowników ruchu drogowego.

Trolej najazdowy, rys. 2 jest bardzo łatwy w montażu, 
ponieważ nie ma konieczności zdejmowania kół. 

4. Symulator zderzeń
Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa obowią-

zuje w Polsce już od blisko 30-tu lat, jednak wielu kierow-
ców nadal nie stosuje się do tego przepisu. Aby przeko-

nać niedowiarków, iż pasy bezpieczeństwa są naprawdę 
potrzebne, stworzono symulator zderzeń.

Symulator zderzeń, to urządzenie imitujące sytu-
ację, w której pojazd poruszający się z prędkością około 
14 km/h uderza w nieruchomą przeszkodę.

Symulator efektywnie funkcjonuje i sprawdza się 
podczas:

  szkolenia kandydatów na kierowców,
  szkolenia kierowców zawodowych,
  akcji propagujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  imprez masowych.
Symulator składa się z trzech części. Z dwuczęściowej 

równi pochyłej i ze specjalnie przygotowanego wózka 
z ryselem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa. Wó-
zek porusza się po równi z osobą przypiętą do rysela, po 
czym gwałtownie zatrzymuje się. Sytuacja taka sprawia, 
że pasażer siedzący w ryselu czuje szarpnięcie, lecz za-
pięte pasy bezpieczeństwa skutecznie go zabezpieczają. 
Urządzenie obsługuje jedna osoba, która czuwa nad bez-
pieczeństwem i sprawdza, czy pasy są prawidłowo zapię-
te oraz zwalnia blokadę wózka z ryselem, rys. 3.

5. Symulator jazdy po alkoholu
Kierowca mający we krwi nawet niewielką jego ilość 

stanowi zagrożenie dla wszystkich osób poruszających 

Rys. 1. Symulacja sytuacji drogowej [1,2] Rys. 2. Trolej najazdowy [1,2]

Rys. 3. Symulator podczas pokazu [2]
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się na drodze. Może spowodować wypadek doprowadza-
jąc do kalectwa czy nawet śmierci innych osób. 

Każdy zastanawiał się na pewno kiedyś jak prowadzi 
się samochód będąc pod wpływem alkoholu. Teraz moż-
na tego doświadczyć dzięki symulatorowi jazdy. 

Jazda pod wpływem alkoholu jest bardzo niebezpiecz-
na dlatego mocno promowane są kampanie nakłaniające 
do abstynencji wśród kierowców, m.in. i przez telewizję.

W symulatorze jazdy po pijanemu uczestnicy będą 
mogli spróbować zapanować nad pojazdem zaprogramo-
wanym tak, jakby kierowca znajdował się pod wpływem 
alkoholu. 

Obraz pojawiający się na monitorze rozmazuje się, 
rys. 4, samochód reaguje z opóźnieniem, bardzo trud-
no nad nim zapanować. W takich warunkach nietrudno 
o wypadek.

Trzeba pamiętać, że jedynie w wirtualnym świecie sy-
mulatora jazdy kierowanie pojazdem po pijanemu nie po-
woduje niebezpieczeństw na drodze i nie niesie konse-
kwencji w postaci odebrania prawa jazdy. 

6. Promilgogle
Dzięki temu urządzeniu można przekonać się, jak spo-

życie alkoholu wpływa na upośledzenie zmysłów, rys. 5. 
Alkohol obniża koncentrację, spowalnia czas reakcji, 
uniemożliwia określenie kierunków, zniekształca widziany 
obraz, zmniejsza możliwość oceny sytuacji, powoduje po-
dwójne widzenie oraz brak koordynacji mięśniowej. 

Jeżdżąc po trzeźwemu w alkogoglach można zoba-
czyć, jak niebezpieczna jest jazda samochodem pod 
wpływem alkoholu

Przeznaczeniem takich gogli jest wsparcie procesu 
szkolenia kierowców podczas szkolenia podstawowego 
lub doskonalącego technikę jazdy. Gogle w znaczący 
sposób budują świadomość wpływu alkoholu na prowa-
dzenie pojazdów.

Na rynku występują cztery rodzaje:
  model A dzienne (zakres 0,4-0,6 promila), 
  model B dzienne (zakres 0,8-1,5 promila), 
  model nocne (zakres 0,6-0,8 promila), 
  model nocne (zakres 1,0-1,7 promila).

7. Mobilny symulator jazdy
Symulator został skonstruowany na specjalnym stela-

żu, na którym zamocowano prawdziwy rysel samochodo-
wy z pełną regulacją, zestawem pedałów – sprzęgła, ha-
mulca i gazu, kierownicą oraz drążkiem zmiany biegów.

Jego głównym zadaniem jest zapoznanie kursanta 
z samochodem.

W Polsce także pojawiły się mobilne symulatory z praw-
dziwego zdarzenia, rys. 6, które posiadają 6 stopni swo-
body (co umożliwia zmianę położenia kabiny symulatora 
wzdłuż i wokół osi podłużnej, poprzecznej i pionowej). 
Taki symulator służy do szkolenia i kwalifi kacji wstępnej 
dla przyszłych kierowców zawodowych oraz doskonaleniu 
techniki, taktyki i ekonomiki jazdy kierowców zawodowych.
7.1. Symulator jazdy w warunkach specjalnych

Program nauki jazdy na symulatorze przewiduje naukę 
podstaw prowadzenia samochodu m.in.: przygotowanie do 
jazdy – wymusza prawidłową pozycję za kierownicą, odpo-
wiednie operowanie pedałami i drążkiem zmiany biegów.

Mobilny symulator umożliwia symulowanie jazdy cięża-
rówką oraz autobusem, oddanie wrażenia realnej jazdy 
umożliwia ruchoma platforma o sześciu stopniach swobo-
dy. Przez odpowiednie nagłośnienie do kierowcy dociera-
ją odgłosy jazdy i specjalne efekty dźwiękowe.

Pełnoformatowa projekcja na wszystkie szyby umoż-
liwia idealną widoczność odpowiadającą warunkom rze-
czywistym. W projekcji uwzględnione są odbicia w luster-
kach tylnym, bocznym i wewnętrznym, rys. 7.

Rys. 4. Obraz w symulatorze pod wpływem [2]

Rys. 6. Widok symulatora mobilnego [2]

Rys. 5. Symulacja jazdy po alkoholu [2]
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Na symulatorze można ćwiczyć m.in.: ruszanie, zmia-
nę biegów, zakręty, zakręty z samochodami, jazdę po 
łuku, parkowanie, skrzyżowania, wyprzedzanie, omijanie, 
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, przejazdy kolejo-
we, pomiar czasu reakcji.

Wszystkie te manewry można ćwiczyć w różnych wa-
runkach atmosferycznych (pogodny dzień, mgła, deszcz, 
śnieg), oraz nocnych (podczas deszczu, śniegu i mgły).

Oprócz jazdy samochodem osobowym (np. Toyota 
Yaris, Fiat Punto, Peugeot 207), można również wybrać 
samochód osobowy z przyczepą, autobus, ciągnik siodło-
wy TIR oraz samochód terenowy. Jedną z najnowszych 
opcji symulatora jest jazda pod wpływem alkoholu. Do 
wyboru są trzy stopnie zaburzeń: małe – 0,5 promila, 
duże – 1,0 promil oraz krytyczne – powyżej 2,0 promili.

8. Symulator dachowania
Symulator dachowania odzwierciedla położenie sa-

mochodu po wypadku, w którym doszło do dachowania 
pojazdu. Symulacja ta uświadamia skutki nie zapinania 
pasów oraz braku zabezpieczenia różnych przedmiotów 
w pojeździe (np. telefon komórkowy, butelka z napojem).

Symulator dachowania przypomina normalne auto oso-
bowe, tyle iż zamocowane jest ono na poziomej osi, wo-
kół której się obraca. Prędkość obrotu i chwilowe postoje 
w określonych pozycjach reguluje specjalnie wyszkolony 
operator, rys. 8. 

9. Symulator jazdy samochodem ciężarowym 
i autobusem

Branża szkoleń kierowców w ostatnim czasie przeżyła 
wiele zmian, głównie za sprawą nowelizacji prawa, rosną-
cej konkurencji i nowych technologii. Już dzisiaj wiadomo, 
że następne lata przyniosą kolejną rewolucję na rynku 
szkoleń kierowców zawodowych.

Obowiązujące przepisy zobowiązuje kierowców wy-
konujących przewóz drogowy do kwalifi kacji wstępnej 
oraz szkoleń okresowych. Każda osoba, która uzyskała 
uprawnienia po 10 września 2009 roku i chce zawodowo 
prowadzić samochody ciężarowe i autobusy, musi przejść 
kurs na kwalifi kację wstępną. Szkolenia okresowe doty-
czą natomiast wszystkich kierowców zawodowych kate-
gorii C, C1, D oraz D1.

Szacuje się, że w całej Polsce jest to ok. 500 tysięcy  
kierowców. Liczba osób przechodzących szkolenie każ-
dego roku może sięgnąć nawet 100 tysięcy. Tak szeroki 
rynek wymusza na branży szkół jazdy nowe rozwiązania 
w zakresie szkoleń. Zgodnie z ustawą proces kształcenia 
może odbywać się przy użyciu komputera i specjalistycz-
nego oprogramowania, czyli na przykład symulatorów

Symulator F12HF-3/A88-NR, rys. 9 przeznaczony jest 
do kształcenia kursantów w zakresie jazdy w warunkach 
specjalnych, w ramach kwalifi kacji wstępnej kierowców 
zawodowych oraz wspomagania procesu kształcenia 
osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C, C+E, 
C1, C1+E i D, D+E, D1, D1+E. 

10. Symulator ekojazdy
Symulator Ekojazdy to sposób nauki tzw. inteligentnej 

techniki jazdy, która pozwala m.in. zmniejszyć zużycie pa-
liwa, emisję gazów cieplarnianych i liczbę wypadków dro-
gowych. To sposób prowadzenia pojazdu wykorzystujący 
technologię nowoczesnych silników, rys. 10.

Ekojazda oznacza płynną i bezpieczną jazdę przy wła-
ściwie dobranych obrotach silnika, zmniejsza: zużycie 
paliwa, koszty naprawy i utrzymania pojazdu, emisję za-
nieczyszczeń, natężenie hałasu, komfort kierowcy i pasa-
żerów, bezpieczeństwo na drogach [3].

Rys. 7. Projekcja pełnoformatowa [2]

Rys. 9. Widok symulatora [2]

Rys. 8. Symulator dachowania podczas pracy [2]
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11. Symulator nauki jazdy
Symulator nauki jazdy jest innowacyjnym urządzeniem 

ułatwiającym przyszłemu kierowcy zapoznanie się z me-
chanizmem oraz czynnościami wykonywanymi podczas 
realnej jazdy. Symulator nauki jazdy od pewnego czasu 
jest nowością na rynku szkoleniowym. 

W trakcie ćwiczeń kursanci nabywają odpowiednich 
umiejętności prowadzenia pojazdu takich jak  posługiwa-
nie się sprzęgłem przy zmianie biegów, włączania kierun-
kowskazu przy zmianie kierunku jazdy oraz dostosowanie 
się do znaków i warunków atmosferycznych panujących 
na drodze, rys. 11. 

Dzięki temu w późniejszej nauce mają już wyćwiczone 
i uświadomione zadania jakie stawia przed nimi rzeczywi-
sty mechanizm samochodu.

12. Symulator samochodu do nauki jazdy
Symulator samochodu do nauki jazdy jest stacjo-

narnym urządzeniem przeznaczonym do użytkowania 
w ośrodkach szkolenia kierowców. Na zestaw składa się 
kierownica 2,5 obrotu, wyposażona w silniki oddające 
wrażenia z jazdy, dźwignia biegów (5+ wsteczny „wci-
skany”), 3 pedały (elementy solidnie wykonane zawie-
rają metalowe elementy), oprogramowanie symulatora, 
zestaw plansz - m.in. plac manewrowy, miasto, zakręty, 
ruchome przeszkody.

Symulator do nauki jazdy daje możliwości: bezstreso-
wej nauki kierowania pojazdem, podejmowania odpo-
wiednich decyzji podczas kierowania pojazdem, nauki 
zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach oraz 
dostosowywania się do znaków i sygnałów świetlnych, 
nauki kierowania pojazdem w różnych warunkach atmos-
ferycznych (śnieg, deszcz, noc czy mgła), możliwość na-
uki kierowania różnymi pojazdami (samochód osobowy, 
autobus, ciągnik siodłowy z naczepą), pokazania jazdy 
pod wpływem alkoholu za pomocą Alkogogli.

Symulator sygnalizuje i kontroluje błędne zachowania 
kursanta takie jak: jazda bez włączonych świateł, jaz-
da bez zapiętego pasa bezpieczeństwa, wykorzystanie 
sprzęgła przy ruszaniu i włączaniu biegu lub jego błęd-
ne użycie, włączanie odpowiedniego biegu przy określo-
nych obrotach silnika, dostosowanie do prędkości przy 
obsłudze skrzyni biegów, ograniczenia prędkość jazdy 
na oznakowanych odcinkach, dostosowanie się do wa-

runków atmosferycznych pojazdu, sygnalizowanie nie za-
trzymania się na znaku STOP, jazda pod prąd.

13. Doskonalenia techniki jazdy
Szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy samo-

chodem [1,3,5,6,8] adresowane są do pracowników fi rm 
użytkujących samochody służbowe, młodych kierowców 
oraz pasjonatów sportowej jazdy.

Podstawowe aspekty takich szkoleń to m.in.: nauka wy-
korzystania systemów aktywnego i biernego bezpieczeń-
stwa podczas codziennej jazdy samochodem (pozycja za 
kierownicą, efektywność pracy za kierownicą), wykorzy-
stanie szczególnych możliwości jakie daje np. specjalne, 
sportowe wyposażenie samochodów Abarth (dynamiczny 
skręt – koordynacja pracy kołem kierowniczym i peda-
łem gazu), szczególny nacisk na aktywne wykorzystanie 
systemów w celu podniesienia bezpieczeństwa jazdy np. 
hamowanie na wprost na nawierzchni śliskiej, rys. 12, 
jazda po łuku, hamowanie na łuku o nawierzchni śliskiej, 
hamowanie z ominięciem przeszkody, ćwiczenie reakcji 
na uślizg osi tylnej auta tzw. troleje – kontra kierownicą), 
nauka technik wspomagających ekonomiczne wykorzy-
stanie samochodów.

Podczas prowadzenia szkoleń samochodowych i ob-
serwacji stylu jazdy wielu tysięcy kierowców przez różne 
ośrodki wśród kierowców indywidualnych oraz kierow-
ców, którzy niedawno otrzymali prawo jazdy, jak też do-
świadczonych kierowców zawodowych stwierdzono, że 
podstawowe błędy popełniane przez kierowców można 
pogrupować w takie same jak:

  błędy w ocenie sytuacji: nie uwzględnienie zmiennych 
warunków drogowych, nie uwzględnienie zachowań 
innych uczestników ruchu, brak umiejętności przewidy-
wania zagrożeń,

  błędy w podejmowaniu decyzji: podejmowanie niewła-
ściwych działań, nieumiejętność powstrzymania się od 
działania,

  błędy w technice jazdy: nieefektywne hamowanie, nie-
efektywne ruszanie z miejsca, niewłaściwe operowanie 
kierownicą.
Prowadzenie pojazdu wymaga uwzględnienia bardzo 

wielu czynników: własności nawierzchni, konfi guracji toru 
jazdy, charakterystyki własnego samochodu, zachowań 
innych uczestników ruchu drogowego, itd. 

Rys. 10. Częściowy widok symulatora ekojazdy [2] Rys. 11. Widok symulatora nauki jazdy [2]
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Czynniki te są zmienne i wzajemnie niezależne, co po-
woduje, że w sytuacji krytycznej, w ułamkach sekund, ich 
świadoma analiza jest niemożliwa. Do głosu dochodzą 
wówczas odruchy i nawyki. Szkolenia prowadzone według 
przemyślanego programu, w miejscu, które umożliwia 
bezpieczne zdobywanie cennych doświadczeń, umożli-
wiają naukę przewidywania i unikania zagrożeń oraz eli-
minowanie błędów popełnianych przez kierujących.

Doskonalenie techniki jazdy musi być zaplanowanym 
procesem szkolenia, w którym główną rolę pełnią odpo-
wiednio dobrane ćwiczenia praktyczne, a kierowca za-
wsze jest traktowany indywidualnie. Efektywność tego 
procesu zależy zarówno od programu zajęć, jak i wła-
ściwego przygotowania instruktorów. Dobry program jest 
zgodny z zasadą stopniowania trudności oraz zasadą 
spiralności.

Szkolenie rozpoczyna się od eliminacji podstawowych 
błędów i kolejno wprowadza się nowe, trudniejsze ele-
menty. Rola instruktorów polega przede wszystkim na 
stwarzaniu trudnych sytuacji, z którymi kierowcy nie spo-
tykają się na co dzień.  

Pozwala się kierowcom popełniać błędy i doświadczyć 
uczucia bezsilności wobec praw fi zyki. Prowokuje  się 
zachowania intuicyjne, które nieuchronnie prowadzą do 
utraty kontroli nad pojazdem. Ten etap szkolenia jest bar-
dzo ważny dla kształtowania świadomości zagrożeń i wła-
ściwej postawy kierującego. Kilkakrotne przeżycie niepo-
wodzenia za kierownicą uświadamia kierowcy, że nie jest 
przygotowany na trudne sytuacje drogowe, że może stać 
się sprawcą wypadku. 

Podsumowanie
Przedstawione w artykule niektóre aspekty dotyczą-

ce wykorzystania symulatorów i trenażerów pozwalają 
stwierdzić że: zastosowanie symulatorów pojazdów czy 
urządzeń do szkolenia kandydatów na kierowców, jak też 
i kierowców daje niewymierne korzyści jednostkom szko-
lącym m.in.: zmniejszenie kosztów eksploatacji, zmniej-
szenie możliwości wystąpienia awarii rzeczywistego 
pojazdu podczas nauczania, zmniejszenie ryzyka wystą-
pienia kolizji lub wypadku, przeprowadzanie bezstreso-
wych szkoleń, wyrabianie umiejętności i nawyków prawi-
dłowego prowadzenia lub obsługi, efektywne szkolenie, 
możliwość szkoleń w warunkach ekstremalnych, ochrona 

środowiska naturalnego (brak spalin itp.), przeprowadze-
nie szkoleń związanych z techniką kierowania na kursach 
dla kandydatów na kierowców, przeprowadzanie szkoleń 
związanych z profi laktyką dla kierowców karanych za jaz-
dę po alkoholu, przeprowadzanie szkoleń.

Efektywne wykorzystywanie symulacji  i trenażerów 
podczas szkoleń nie jest możliwe bez przygotowania pro-
gramu nauczania przewidującego wykorzystanie narzę-
dzia jakim jest symulator.

Prawidłowo przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem 
symulatorów pojazdów i urządzeń powinny zaowocować 
zebraniem umiejętności i doświadczeń zbliżonych do re-
akcji rzeczywistych. 

Główną zaletą takiego szkolenia jest jednak brak ne-
gatywnych konsekwencji związanych z podjęciem błęd-
nej decyzji przez osobę szkoloną oraz możliwość jej 
korygowania.
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Simulators and training stimulators in driver teaching and training 
– the problem outline

Abstract
The article presents some of the aspects connected with using computer simulations and training stimulators in the 

process of driver and driver candidate training. The basic types of simulators have been described, their aims, para-
meters, application possibilities in different settings, e.g. in road conditions. The article incorporates pictures which 
graphically illustrate the presented issue. 
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