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Osobowościowe  
i psychomotoryczne uwarunkowania 

powodzenia w egzaminach na prawo jazdy 
 

Wiesław Poleszak,Monika Baryła-Matejczuk,Grzegorz Kata

Artykuł podejmuje problem skuteczności egzaminacyjnej u kandydatów 
na kierowców w powiązaniu z czynnikami psychomotorycznymi i 
psychologicznymi.Badaniami zostali objęci kandydaci na prawo jazdy o 
zróżnicowanym poziomie skuteczności w zakresie zdawania 
egzaminów. Przeprowadzone badania obejmowały: własności 
psychomotoryczne, funkcjonowanie poznawcze, a także czynniki 
osobowościowe z uwzględnieniem poziomu samooceny i strategii 
radzenia sobie ze stresem. Prowadzone analizy miały na celu 
sprawdzenie jaką role w powodzeniu lub niepowodzeniu na egzaminie 
odgrywają czynniki psychologiczne związane z kandydatami na 
kierowców. Wymiar aplikacyjny przeprowadzonych badań odnosi się do 
projektowania rekomendacji w zakresie skuteczność diagnozy 
przyszłych kierowców, a także do opracowania systemu wsparcia 
psychologicznego dla kandydatów na kierowców. Badania prowadzono 
we współpracy z Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie. 
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Wstęp 

W lubelskim WORD w 2014 roku przeprowadzono ponad 30 
tysięcy egzaminów na wszystkie kategorie prawa jazdy. Do 
egzaminu teoretycznego na kategorię B podchodziły 23 602 
osoby. Wynik pozytywny uzyskało 42,35 procent zdających. Do 
egzaminu praktycznego podeszło blisko 27 tysięcy osób. Jego 
zdawalność wynosiła 31,15 proc. (WORD Lublin, 2015). Jak 
widać z powyższych danych jest to wynik daleki od rozkładu 
normalnego. Uzasadnione jest zatem założenie, że niezależnie 
od prowadzonego w tych szkołach cyklu szkoleniowego, 
znaczącą role w powodzeniu lub niepowodzeniu na egzaminie 
odgrywają czynniki psychologiczne związane z 
funkkandydatami na kierowców.  
Zważywszy na fakt, iż soby zdające egzamin na prawo jazdy 
ponoszą wysokie koszty psychiczne i ekonomiczne, cennym 
byłoby sprawdzić jakie zmienne decydują o powodzeniu lub 
porażce w zdawaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego. 
Dane z raportu PZU [6] wskazują, że wśród sprawców 
wypadków prym wiodą młodzi kierowcy do 26 roku życia, wśród 
których znaczące miejsce zajmują kierowcy doznający trudności 
w trakcie egzaminów na prawo jazdy. Stan ten uzasadnia 
przyjęcie założenia, że czynniki psychologiczne obniżające 
skuteczność zadaniową w sytuacji egzaminacyjnej utrzymują 
swoje destrukcyjne znaczenie również w pierwszym okresie 
samodzielnego prowadzenia pojazdu po uzyskaniu prawa jazdy. 

1. Psychospołeczne uwarunkowania prowadzenia 
pojazdu 

Wraz z rozwojem ekonomicznym Polski obserwuje się 
wzrastające zainteresowanie egzaminami na prawo jazdy 
w grupie młodzieży, która charakteryzuje się obniżonymi 
wskaźnikami dojrzałości psycho-społecznej i często 
zaangażowana jest w zachowania dysfunkcjonalne (np. 
używanie alkoholu i środków psychoaktywnych, nasilone 
tendencje agresywne, destrukcyjna rywalizacja). Jak pokazują 
statystyki, to kierowcy z tej grupy są najczęściej sprawcami 
corocznie wzrastającej ilości wypadków drogowych, a także 
wzrastająca ilość ofiar takich wypadków.  
Najczęstsze psychologiczne uwarunkowania ryzykownych 
zachowań w ruchu drogowych to: 

 Wysoki poziom agresji/lęku 
 Niedojrzałość emocjonalna 
 Niedojrzałość społeczna 
 Dominowanie emocji w rozwiązywaniu sytuacji 

zadaniowych 
 Nietrafna ocena kompetencyjna 
 Niedostateczna koncentracja, podzielność 

i przerzutność uwagi 
 Zaburzone sprawności psychofizyczne [6]. 

Przyczyn powyższych zachowańryzykownych należy 
poszukiwać w jakości funkcjonowania psychospołecznego 
młodych kierowców. Warto jednak pamiętać, że szereg osób 
posiadających od niedawna prawo jazdy prowadzi samochód 
bezpiecznie i nie podejmuje zachowań ryzykownych na drodze. 
W literaturze przedmiotu, cechy stosjące u podstaw zachowań 
konstruktywnych, przyjęto nazywać jako czynniki chroniące. 
 
2. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka w 
prowadzeniu samochodu 

W psychoprofilaktyce zachowań problemowych czynniki 
ryzyka to wszystkie elementy (warunki środowiska, 
sytuacje,cechy i zmienne indywidualne) zwiększające ryzyko 
wystąpienia zachowańproblemowych (stanowiących zagrożenie 
dla prawidłowego rozwoju lubfunkcjonowania społecznego) 
i związanych z nimi szkód [2,5].Z kolei, czynniki chroniące to 
wszystkie elementy osłabiające oddziaływanie czynnikówryzyka, 
zwiększające „odporność” jednostki, a więc zmniejszające 
prawdopodobieństwowystąpieniazachowańproblemowych 
[2,5].Czynniki chroniące I czynniki ryzyka można pogrupować w 
szereg kategorii: 

1. Zmiennezwiązane z jednostką 
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2. Zmiennezwiązane z rodziną 
3. Zmiennezwiązane z grupąrówieśniczą 
4. Zmiennezwiązanezeszkołą 
5. Zmiennezwiązane z lokalnąspołecznością 

Każdy z czynników zawartych w powyższej grupie może być 
trudnością w radzeniu sobie ze zdaniem egzaminu lub 
w bezpiecznym prowadzeniu pojazdu. Jednakże w temacie 
prowadzonych badań najbardziej istotne są czynniki ryzyka 
i czynniki chroniące związane z jednostką. Należą do nich: 

1. czynniki ryzyka: więzi z dysfunkcjonalnymi 
rówieśnikami, akceptacjazachowań problemowych, 
wczesna inicjacja zachowań problemowych, negatywne 
relacje z dorosłymi, skłonność do podejmowania 
zachowańryzykownych, niepowodzenia szkolne; 

2. czynniki chroniące: angażowanie się w działania 
prospołeczne, zdroweprzekonania i jasne standardy 
etyczne, pozytywny obraz siebie,negatywne postawy 
wobec zachowań problemowych, pozytywne relacjez 
dorosłymi [2,5]. 

W badaniach nad zachowaniem młodych kierowców wiele z 
powyższych czynników ryzyka potwierdza się. I tak, D. Miles i 
G. Jansen podają jako główne przyczynuzachowań 
ryzykownych u młodych kierowców: 

 dużą pewność siebie, nieadekwatną wiarę we własne 
możliwości, 

 poszukiwanie własnej tożsamości, sprawdzanie 
samego siebie, 

 imponowanie innym, zarozumiałość, 
 fascynacja, poszukiwanie wrażeń, 
 jazda dla przyjemności (wieczorem, nocą, w 

weekendy), 
 wpływ grupy rówieśniczej, konformizm, 
 brak doświadczeń [3,4]. 

Z kolei, Dagfinn jako czynnik ryzyka podaje płeć. Twierdzi 
on, że młodzimężczyźni pod każdym względem reprezentują 
wartości ekstremalne: 

 Jeżdżą z największą prędkością, 
 Są najmniej życzliwi wobec innych 

użytkowników drogi, 
 Stanowią największe zagrożenie (powodują 

najwięcej sytuacji typu near-accident) [1]. 
Z płcią mogą być też związane strategie radzenie sobie ze 
stresem [8]. 
 

3. Badania własne 
Celem przeprowadzonych badań było określenie 

psychologicznych czynników warunkujących 
powodzenie/niepowodzenie w egzaminie na prawo jazdy. 
Pytanie badawcze sformułowano w następujący sposób: 

- Czyosoby o niskiej I wysokiej skuteczności w zakresie 
zdawania egzaminu na prawo jazdy różnią się między sobą 
charakterystyką osobowościową I psychomotoryczną? 
Pomiarem objęto zmienne z kilku obszarów: cechy 
osobowościowe, ogólną samoocenę i jej komponenty, strategie 
radzenia sobie ze stresem, inteligencję ogólną i własności 
poznawcze istotne dla kierowania pojazdami. 

Grupę badaną stanowiła młodzież w wieku 18-21 lat, która 
zdawała egzamin na prawo jazdy w okresie do roku czasu przed 
przystąpieniem do badania. Chętnych do badania rekrutowano 

ze szkół ponadgimnazjalnych: liceów, techników i szkół 
zawodowych. Kryterium podziału na podgrupy była ilość podejść 
do praktycznej części egzaminu. Grupę pierwszą (Grupa 1) 
stanowiło 49 osób, które uzyskały prawo jazdy po pierwszym 
podejściu. Grupa druga (Grupa 2) to 51 osób, które zdało 
egzamin po dwóch lub więcej ilości podejść. Odsetek kobiet i 
mężczyzn w każdej z grup był wysoce zbieżny i wynosił 
odpowiednio: 83,3% mężczyzn i 16,7% kobiet w Grupie 1 oraz 
84,3% mężczyzn i 15,7% kobiet w Grupie 2. 

Badanie prowadzono korzystając z szeregu narzędzi 
psychologicznych. Były to: 

- Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI w 
adaptacji D. Fecenec -  kwestionariusz dostarcza informacji o 
zarówno o ogólnym poziomie samooceny jaki i komponentach 
szczegółowych związanych z wybranymi obszarami 
funkcjonowania człowieka; 

- Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R - który 
pozwala na opis podstawowych wymiarów osobowości i 
jednocześnie jest rekomendowany do badania kierowców; 

- COPE Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia 
Sobie ze Stresem w adaptacji Z. Juczyńskiego i N. Ogińskiej-
Bulik - pozwala na diagnozę w obrębie 15 strategii radzenia 
sobie w sytuacjach stresowych; 

- Test Matryc Ravena – do badania inteligencji ogólnej; test 
ten ma charakter przesiewowy, dostarcza podstawowej wiedzy 
o potencjale intelektualnym osoby; 

- Wiedeński System Testów, testy SMK i PP –do badania 
szczegółowych zdolności poznawczych: poziomu sprawności w 
zakresie koordynacji ręka-oko, zakresu widzenia peryferyjnego. 

Badaniazdolności poznawczychprowadzone były 
indywidualnie, natomiast w przypadku badań 
kwestionariuszowych badania realizowano w małych grupach – 
badano 5-6 osób jednocześnie. Całość badania trwała 
4 godziny z uwzględnieniem przerw między kolejnymi testami. 

 
4. Wyniki badań własnych 

Badani młodzi kierowcy charakteryzują się przeciętną 
samooceną ogólną. Wiąże się to z ich oceną samych siebie w 
kontekście całości funkcjonowania, posiadanych zdolności i 
utrzymwanych relacji. Taki poziom samooceny jest niezależny 
od przyjętego podziału na grupy i dotyczy także każdego z 
badanych komponentów.  
Tab. 1. Samoocena osób zdających na prawdo jazdy 

GRUPA 1 GRUPA 2 Porównanie

Ogólnasamoocena 6,14 6,08 n.i.

Kompetencje 5,63 5,92 n.i.

Byciekochanym 5,00 4,88 n.i.

Popularność 5,63 5,67 n.i.

Zdolnościprzywódcze 6,45 5,90 n.i.

Samokontrola 6,04 5,67 n.i.

Samoakceptacjamoralna 5,59 5,20 n.i.

Atrakcyjnośćfizyczna 5,84 5,51 n.i.

Witalność 6,37 5,84 n.i.
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W obu grupach młodzi ludzie charakteryzują się umiarkowaną 
oceną własnego funkcjonowaniu w różnych obszarach 
aktywności. Obejmuje to: kompetencje i jakość funkcjonowania 
zadaniowego, samoocenę w sferze relacji z osobami bliskimi i w 
grupie, zdolność kierowania i wpływu na innych, zdolność 
kontroli swojego zachowania, poczucie zgodności między 
postępowaniem a wyznawanymi wartościami, poczucie 
atrakcyjności fizycznej, ocenę zdrowia i kondycji. Tabela nr 1 
przedstawia uśrednione wyniki stenowe dla każdego z 
komponentów samooceny w obu wyróżnionych grupach 
(porównań dokonano na wynikach surowych w skalach). 

Charakterystyka osobowościowa kierowców w obu grupach, 
podobnie jak samoocena, jest wysoce zbieżna. Brak tutaj 
istotnych statystycznie różnic (patrz tabela 2).  
 
Tab. 2. Wymiatry osobowości osób zdających na prawo jazdy 

 GRUPA 1 GRUPA 2 Porównanie 

Neurotyzm 4,7083 4,6600 n.i. 

Ekstrawersja 5,4898 5,1600 n.i. 

Psychotyzm 5,0816 4,8200 n.i. 

Skalakłamstwa 6,0208 5,5200 n.i. 

Skłonność do uzależnień 5,7917 6,0600 n.i. 

Skłonność do przestępstw 4,7083 4,8800 n.i. 

 
Zdający egzamin na prawo jazdy są umiarkownie otwarci, 
energiczni, uporządkowani i ostrożni. Podobnie przeciętny 
poziom przyjmuje ich kontrola własnych impulsów, rozumienie i 
wyrażanie emocji. Brak jest także tendencji w kierunku trudności 
związanych zachowaniami dysfunkcjonalnymi. 

Kolejnym analizowanym obszarem funkcjonowania były 
strategie radzenia sobie ze stresem. W tym zakresie osoby o 
odmiennej skuteczności w zdawaniu na prawo jazdy różnią się 
preferencją jedynej tylko strategii. Młodzi kierowcy o niższej 
skuteczności egzaminacyjnej częściej szukają wsparcia 
instrumentalnego –zabiegają o pozyskiwanie rad, informacji, 
szukają pomocy (patrz tabela 3). 
Pozostałe strategie są wybierane z równą częstotliwością przez 
obie grupy badanych. Młodzi ludzie radzą sobie ze stresem 
głównie przez aktywne działanie przeciw czynnikom 
wywołującycm stres, rozważają, które ze sposób działania będą 
najskuteczniejsze oraz starają się nadawać wydarzeniom 
znaczenie sprzyjające ich osobistemu rozwojowi. Rzadko 
zdarza się aby w sytuacjach stresujących szukali sposobów na 
zaprzeczanie przeżywanym emocjom lub doświadczali 
bezradności, chęci ucieczki, szybkiej zmiany przykrych stanów 
emocjonalnych.  

Ostatnie z badanych zmiennych to poziom inteligencji 
ogólnej oraz dwie funkcje poznawcze: widzenie peryferyjne 
(którego zakresy wyrażony jest poprzez maksymalny kąt 
widzenia) oraz dokładność koordynaci ręka-oko. Obie funkcje 
pznawcze są istotne dla prowadzenia pojazdów. Zaburzenie 
pierwszej z nich może utrudniać postrzeganie innych pojazdów 
lub zdarzeń. Druga funkcja wiąże się z precyzją i 
dostosowaniem czynności obsługi i prowadzenia samochodu do 
zastanych wymagań sytuacji drogowej (patrze tabela 4). 

Tab. 3. Strategie radzenia sobie ze stresem u osób zdajacych 
na prawo jazdy (zakres wyników: od 1 do 4 punktów). 
Radzeniesobiezestresem GRUP

A 1 
GRUP

A 2 
Porównani

e 

aktywneradzeniesobie 2,6837 2,6471 n.i. 

planowanie 2,6990 2,6324 n.i. 

poszukiwaniewsparciainstrumentalnego 2,3520 2,6176 0,046 

poszukiwaniewsparciaemocjonalnego 2,2449 2,3382 n.i. 

unikaniekonkurencyjnychdziałań 2,3061 2,4118 n.i. 

zwrotkureligii 1,8827 1,9902 n.i. 

pozytywneprzewartościowanieirozwój 2,6939 2,7647 n.i. 

powstrzymywaniesię od działania 2,3010 2,4608 n.i. 

akceptacja 2,3367 2,5637 n.i. 

koncentracjanaemocjachiichwyładowani
e 

2,0816 2,2255 n.i. 

zaprzeczanie 1,5918 1,6150 n.i. 

odwracanieuwagi 1,9286 1,9902 n.i. 

zaprzestaniedziałań 1,5255 1,6765 n.i. 

zażywaniealkoholulubinnych 
środkówpsychoaktywnych 

1,3163 1,6176 n.i. 

poczuciehumoru 1,9235 1,9755 n.i. 

 
 

 GRUPA 1 GRUPA 2 Porównanie 

Inteligencjaogólna 5,57 6,14 n.i. 

Pole widzenia 
(wartość 0-180stopni) 

172,9 171,3 n.i. 

Dokładnośćkoordynacjioko-ręka 
(wartość w % skuteczności) 

19,9 20,0 n.i. 

Tab. 4. Inteligencja ogólna i badane funkcje poznawcze u osób 
zdających na prawo jazdy 
 
Potencał intelektualny początkujących kierowców umiarkowany, 
niezależnie od skuteczności w zdawaniu egzaminu. Także pole 
widzenia jest w obu grupach porównywalne i wynosi średnio 
172 stopnie. Precyzja koordynacji oko-ręka w obu grupach 
sięga 20% co jest wynikiem przeciętnym w odniesieniu do 
ogólnych norm. 
 
 
 
Wnioski z badań i podsumowanie 

Uzyskane wyniki badań wskazują, że podstawowe wymiary 
osobowości i właściwości psychomotoryczne nie różnicują osób 
o różnej skuteczności zdawania egzaminu na prawo jazdy. 
Kandydaci, którzy zdają za pierwszym razem nie wyróżniają się 
właściwościami osobowości, stabilnością emocjonalną, 
towarzyskością, potrzebą aprobaty społecznej. Nie różni ich 
również pewność siebie, sposób myślenia o własnej przyszłości, 
własnych kompetencjach, zasobach. Są podobnie sprawni, jak 
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osoby mające niepowodzenia w zdawaniu egzaminu na prawo 
jazdy, w obszarze takich funkcji poznawczych jak widzenie 
peryferyjne i dokładność koordynacji ręka-oko. Tym co jest 
charakterystyczne dla osób, które doświadczają niepowodzeń 
egzaminacyjnych jest preferowanie określonej strategii radzenia 
sobie ze stresem. Kandydaci z grupy o niższej skuteczności 
zdawania częściej poszukują wsparcia instrumentalnego. Co 
znaczy, że ze stresem radzą sobie m.in. poprzez poszukiwanie 
porad, zbieranie informacji, szukanie pomocy u innych. Można 
przypuszczać, że młodzi kierowcy, którzy w mniejszym stopniu 
liczą na wsparcie instrumentalne, a bardziej polegają na sobie 
mają lepsze predyspozycje do osiągniecia sukcesu 
egzaminacyjnego. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że 
strategia ta może być szansą dla przekazywania rzetelnych 
informacji na temat egzaminu. Realizacja tego zadania w dużej 
mierze zależy od specyfiki prowadzenia szkoleń w danym 
ośrodku. Analizując uzyskane wyniki badań w zestawieniu ze 
statystykami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 
Lublinie, które wskazują, że przeciętna zdawalność na prawo 
jazdy za pierwszym razem istotnie różni się w zależności od 
szkoły jazdy, można wnioskować, że skuteczność zdawania 
związana jest głównie ze sposobem przygotowywania 
kandydatów. Uzyskane wyniki wskazują również, że egzamin na 
prawo jazdy jest mało wrażliwy na indywidualne właściwości  
młodych kandydatów, co daje równe szanse osobom bez 
względu na wiodące cechy psychologiczne. Warto też dodać,  
że osobowość i właściwości psychomotoryczne mogą mieć 
istotne znaczenie dla wykształceniaindywidualnego stylu 
prowadzenia pojazdu. Rezultaty badań skłaniają do 
przygotowywania kolejnego projektu naukowego, poświęconego 
badaniom diagnostycznym kierowców-sprawców wypadków 
drogowych. 
 
Bibliografia 
1. Dagfinn M. (2014),Young motoristslackselfcontrol, SENTIF, 

https://www.sintef.no/en/latest-news/young-motorists-lack-
self-control/ 

2. Gaś Z.B. (2006), Profilaktyka w szkole, WSiP, Warszawa. 

3. Miles, D. E., Johnson, G. L. (2003). Aggressivedriving be - 
haviors: Aretherepsychological and attitudinalpredictors? 
TransportationResearch, Part F, 6 (2), 147.  

4. Moore, M., Dahlen, E. R. (2008). Forgiveness and 
consideration of futureconsequences in aggressivedriving. 
Accident Analysis and Prevention, 40 (5), 1661–1666. 

5. Ostaszewski K. (2003), Skuteczność profilaktyki używania 
substancji psychoaktywnych,Wydawnictwo Naukowe 
Scholar, Warszawa. 

6. Portretpolskiegokierowcy 2008. Raport z badań. PZU. 
7. Stokłosa J., Kata, G., Kawiak A., Eyetracking jako 

nowoczesna metoda badań kierowców. Autobusy – 
Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2015, nr 9. 

8. Terelak J.F. (2002). Psychologia stresu, wyd. 1. 
Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta  
 

 
Autorzy:  
Dr Wiesław Poleszak– Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji,  
Dr Monika Baryła – Matejczuk– Wyższa Szkoła Ekonomii i 
Innowacji,  
Dr Grzegorz Kata– Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. 

Personality and psychomotor factors of success  
in drivinglicence tests 

This article refers to the problems of the effectiveness of the 
examination of candidates for drivers in conjunction with psychomotor 
and psychological factors. The candidates for driving licensewith 
different levels of effectiveness in exams took parts in research. We 
studied: psychomotorproperties, cognitive, and personality factors with 
the level of self-esteem and coping with stressstrategies. 
The analyzes were to examine what role in the success or failure of the 
exam psychological factors associated with the candidates for the 
drivers played. Application dimension of the research referred to the 
design recommendations for the diagnosis of future driver’s 
effectiveness as well as to develop a system of psychological support 
for candidates for drivers. 
Research was carried out in collaboration with 
theWojewódzkiOśrodekRuchuDrogowego inLublinie (en. Voivodship 
Training Centre for Drivers). 
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