Objaśnienia:
1. W rubryce "IMIĘ I NAZWISKO" należy wpisać imię i nazwisko osoby prywatnej lub
nazwę innego podmiotu przekazującego pytanie.
2. W rubryce "DATA" należy wpisać datę wypełnienia formularza.
3. W rubryce "ADRES" należy wpisać adres osoby prywatnej lub adres innego podmiotu
przekazującego pytanie.
4. W rubryce "KOD DZIAŁU" należy wpisać numer kodu zgodnie z załącznikiem nr 1
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w
sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (Dz. U.
poz. 1629).
5. W rubryce "TYP PYTANIA" należy wpisać czy jest to pytanie z wiedzy podstawowej
(20 pytań) czy z wiedzy specjalistycznej (12 pytań), o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o
kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600, z późn. zm.).
6. W rubryce "SPOSÓB PREZENTACJI PYTANIA" należy doprecyzować czy
prezentacja pytania będzie obejmowała wizualizację. W przypadku gdy prezentacja
pytania będzie obejmowała wizualizację należy wskazać sposób wizualizacji.
7. W rubryce "KATEGORIA PRAWA JAZDY" należy wpisać kategorię prawa jazdy,
której dotyczy pytanie.
8. W rubryce "TEMAT" należy wpisać temat, którego dotyczy pytanie zgodnie z
załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21
listopada 2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań
egzaminacyjnych, wraz ze szczegółowym doprecyzowaniem zakresu tego tematu.
9. W rubryce "TREŚĆ PYTANIA" należy wpisać treść pytania do weryfikacji.
10. W rubryce "TREŚĆ ODPOWIEDZI" należy wpisać treść proponowanych odpowiedzi
na pytanie z zaznaczeniem odpowiedzi prawidłowych.
11. W rubryce "WIZUALIZACJA" należy wstawić nazwę pliku, w którym wizualizacja
jest przekazywana.
12. W rubryce "PODSTAWA PRAWNA LUB LITERATURA" należy wpisać podstawę
prawną lub literaturę, na podstawie, której pytanie zostało przygotowane. Należy
szczegółowo wskazać w literaturze (wydanie, rocznik, autora, stronę, akapit) oraz
dokładny przypis stanowiący podstawę zadania pytania i podstawę do udzielenia
odpowiedzi.

