
Website URL http://www.wymianalinkami.pl/2483

Oficjalne testy egzaminacyjne na prawo jazdy
https://www.prawo-jazdy-360.pl/test

Osobom, które przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy kat. B Proponujemy nowoczesna formę nauki
online za pośrednictwem naszego serwisu Prawo-jazdy-360.pl. Posiadamy w nim nie tylko materiały dla osób
ubiegających się o prawo jazdy kategorii B, ale także kat. A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1. Wszystkie
pytania oraz forma testów w naszym serwisie są identyczne jak na egzaminie państwowym w ośrodkach
WORD.
Osobom, które zdecydują się skorzystać z naszych usług oferujemy pełną bazę pytań egzaminacyjnych na
prawo jazdy zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, podręcznik kursanta, w którym znajduje
się 12 różnorodnych działów, a każdy z nich kończy się sprawdzeniem zdobytej wiedzy poprzez dziesięć
pytań kontrolnych, kurs, w którym możemy odpowiadać na pytania w kolejności losowej lub mamy
możliwość wyboru kategorii pytań, Statystyki dzięki, którym każda osoba z łatwością może ocenić postęp
swojej nauki oraz przejrzeć wszystkie pytania, na które już udzieliła odpowiedzi.
Z naszym serwisem możesz uczyć się zawsze i wszędzie ze względu na to, że strona internetowa dostosowana
jest pod wszystkie urządzenia, a aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android i IOS po
zainstalowaniu działa w trybie offline, dzięki czemu możemy korzystać z niej nawet jak nie mamy dostępu do
internetu.
Aby każdy nowy użytkownik mógł zobaczyć, jak działa nasz serwis dajemy możliwość rozwiązania dwóch
darmowych testów.
Każdy kursant, który chce zostać naszym użytkownikiem musi zarejestrować się w serwisie
Prawo-jazdy-360.pl, a następnie opłacić dostęp.
Nasz serwis cieszy się bardzo dużą ilością pozytywnych opinii, które można zobaczyć na naszej stronie
internetowej www.prawo-jazdy-360.pl w zakładce Wasze opinie o zdawalności w WORD oraz na Facebooku
Prawo Jazdy 360.
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