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Wskazówki w sprawie problemów ze wzrokiem  
i bezpiecznego prowadzenia samochodu 
Vision tips for safe driving 
 
Bezpieczne prowadzenie samochodu wymaga dobrego wzroku:  
Bezpieczne prowadzenie samochodu wymaga wyraźnego widzenia na odległość 
i tego, co się dzieje dookoła. 
 
Widzenie na odległość: 
Wyraźne widzenie na odległość nazywa się ostrością wzroku. Kiedy ludzie starają 
się o prawo jazdy lub o jego przedłużenie, wykonywane są badania i pomiary 
wzroku na skali, która bierze pod uwagę wielkość czytelnych dla badanej osoby 
liter podanych na karcie testowej i odległość, z której może ona je odczytać. 
 
Różne klasy prawa jazdy wymagają spełnienia różnych warunków dotyczących 
ostrości widzenia. Warunki te mogą się różnić pomiędzy stanami w Australii.   
 
Widzenie tego, co się dzieje dookoła: 
Zdolność widzenia tego co się wokół dzieje (poza tym, co widzi się w prostej liniii 
patrząc przed siebie), nazywa się polem widzenia. 
  
Efektywne prowadzenie samochodu wymaga zdolności widzenia przechodniów  
i pojazdów znajdujących się poza granicami tego, co widzi się w prostej linii  
patrząc przed siebie. 
 
Pole widzenia większości ludzi obejmuje około 170 stopni.  Zakres 120 stopni jest 
prawnie akceptowany jako wystarczający do wydania większości rodzajów prawa 
jazdy. Szersze pole widzenia może być wymagane od ludzi prowadzących ciężkie 
pojazdy i autobusy.  
 
Jeśli ktoś podejrzewa, że jego ostrość widzenia lub zasięg pola widzenia ulegają 
pogorszeniu, powinien iść do lekarza domowego/optyka/okulisty w celu wykonania 
badań wzroku. 
 
Inne problemy z oczami: 
Widzenie kolorów – ludzie z defektami widzenia kolorów zwykle radzą sobie z 
prowadzeniem samochodu, zwłaszcza jeśli defekt jest niewielki, a osoba zdaje 
sobie sprawe z potencjalnych ograniczeń swoich możliwości. Niektóre stany 
Australii nie zezwalają osobom z zaburzonym widzeniem kolorów na prowadzenie 
pewnych pojazdów, na przykład taksówek. 
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Widzenie nocne – Choroby oczu takie jak zaćma lub zaburzenia siatkówki, mogą 
utrudniać widzenie nocne. Osoby z zaburzeniami widzenia nocnego powinny 
unikać prowadzenia po zmroku.  
 
Widzenie podwójne:  
Widzenie podwójne podczas prowadzenia samochodu może doprowadzić do 
wypadku. Osoby mające ten problem nie powiny prowadzić samochodu. Każda 
osoba prowadząca samochód obarczona jest odpowiedzialnością za siebie i 
innych i musi upewnić się, że dobrze widzi. Po więcej informacji skontaktuj się z 
miejscowym wydziałem drogowym ( Road and Traffic Authority). 


