Test teoretyczny
Aby zamowic test teoretyczny kliknij w ponizszy link, jesli masz problemy z angielskim,
postepuj wedle ponizszych wskazowek
https://pt.dsa.gov.uk/tests/tests_E/tt/data_processing.asp#
Kliknij book a test , po otworzeniu sie nowego okna
Select category – wybierz kategorie Cars - B
Select on screen text – pozostaw English
Do you need any special arrangements? – zaznacz yes (polwoli ci to na zdawanie prawka
w jezyku polskim)
Enter Your Driving Licence Number – wpisz swoj numer prawa jazdy provisional
Kliknij Next
Special arrangements – zaznacz opcje 3 (to hear the questions and answers read to you in
language other than English using Voiceover)
Kliknij Next
Zaznacz “Polish”
Kliknij Next
Neter your PostCode and click search – wpisz swoj kod pocztowy aby mozna bylo
znalezc centrum zdawania najblizsze twojemu miejscu zamieszkania – kliknij search i
wybierz najbardziej odpowiednia dla ciebie lokalizacje
When would you like to take your test : - kiedy chcialbys zdawac test
No preference- bez znaczenia
As soon as possible – tak szybko jak to mozliwe
Preferred date – preferowana data
Zaznacz to co najbardziej ci odpowiada
Kliknij Next
Wybierz odpowiadajaca ci date i godzine
Kliknij Next
Wypelnij dane osobowe :
Title – tytul – mr, mrs lub miss
Forename – imie
Surname – nazwisko
Adress – w pierwszej linii nr domu , w drugiej nazwe ulicy
Town – Miasto
Postcode – Kod pocztowy
Telephone day and evening – nr telefonu
Email – twoj adres mailowy
Kliknij Next
Zobaczysz skrot bookowania testu. Jesli wszystko sie zgadza kliknij next (jesli nie kliknij
previous I popraw)
Teraz musisz zaplacic karta i masz zabookowany test, list z potwierdzeniem przyjdzie do
ciebie poczta
(Payment type – rodzaj karty
Credit/debit card number – numer karty

Name of Card Holder – nazwisko posiadacza karty
Expiry date – data do kiedy karta jest wazna
Valid from – data od kiedy karta jest wazna)

