
Jazda próbna krok po kroku 
 

I. Przygotowanie do jazdy próbnej 

 

Zajmij optymalną pozycję za kierownicą 

 

• Ustaw fotel, kierownicę i lusterka. 

 

Odpal silnik 

 

• Sprawdź, czy rozrusznik nie kręci się zbyt długo. 

• Sprawdź, czy silnik nie wydaje podejrzanych odgłosów. 

• Sprawdź, czy po uruchomieniu silnika jego obroty ustabilizowały się na normalnym, 

niskim poziomie. 

 

Sprawdź hamulec ręczny 

 

• Sprawdź działanie hamulca ręcznego. 

• Sprawdź, czy kolor spalin nie odbiega od normy. 

 

II. Jazda próbna 

 

• Poproś pasażerów o zachowanie ciszy. 

• Wyłącz radio. 

• Nie prowadź głośnej konwersacji ze sprzedającym i innymi współpasażerami. 

 

Sprawdź hamulce w momencie braku ruchu na drodze 

 

• Wykonaj hamowanie, podczas którego hamulec powinien szybko zatrzymać pojazd 

bez konieczności wciskania pedału w podłogę. 



• Wykonaj gwałtowne hamowanie i pamiętaj, że jeśli to auto z systemem ABS, 

powinieneś wyczuć pod stopą pulsowanie i zatrzymać się bez blokowania żadnego z 

kół. 

 

Sprawdź działanie skrzyni biegów 

 

• Sprawdź, czy sprzęgło się nie ślizga (problemy podczas ruszania). 

• Sprawdź, czy skrzynia biegów jest sprawna i nie wydaje niepokojących dźwięków. 

• Sprawdź, czy biegi wchodzą precyzyjnie, czy przełożenia działają lekko, czy trzeba 

się z nimi szarpać, czy pedał sprzęgła musisz wciskać do samej podłogi. 

• Sprawdź zachowanie auta, kiedy biegi zmieniasz zbyt szybko lub za późno względem 

obrotów. 

 

Sprawdź osiągi i silnik 

 

• Wykonaj kilka dynamicznych przyspieszeń i sprawdź, czy silnik nie wydaje żadnych 

niepokojących dźwięków i nie ma spadków mocy. 

• Wciśnij mocno gaz na wysokim biegu i niskich obrotach (nie powinieneś odczuwać 

mocnego drżenia silnika lub dźwigni zmiany biegów). 

 

Oceń prowadzenie i zawieszenie pojazdu 

 

• Sprawdź, czy auto dobrze trzyma się drogi i nie znosi go na którąś ze stron. 

• Wsłuchaj się w odgłosy zawieszenia, czy nic nie stuka i puka. 

 

Sprawdź układ kierowniczy 

 

• Sprawdź, czy układ kierowniczy nie wydaje żadnych pisków, ani nie stawia oporu na 

kierownicy. 

• Sprawdź, czy na kierownicę nie przenoszą się drgania (złe wyważenie kół). 



• Podczas jazdy na wprost poruszaj kierownicą w lewo i w prawo, aby wyczuć 

ewentualne luzy. 

 

Oceń widoczność 

 

• Podczas jazdy i wykonywanych manewrów sprawdź widoczność, jaką zapewniają 

lusterka i uwarunkowania konstrukcyjne samochodu. 

 

III. Po jeździe próbnej 

 

Zajrzyj pod maskę 

 

• Zajrzyj pod maskę i sprawdź, czy nie ma tam wycieków płynów, dymienia i 

stukotania. 


