
1. Klasyfikacja pojazdów samochodowych. 
W zależności od potrzeb pojazdy mechaniczne można dzielić na różne kategorie, grupy, marki, 

modele. Które pojazdy znajdą się w wyodrębnionej grupie zależy od przyjętych kryteriów klasyfikacji. 

Najczęściej korzysta się z podziałów opartych na kryteriach: 

 prawnych, czyli systematyzujących ogół pojazdów w grupy istotne z punktu widzenia warunków i 

sposobu ich uczestniczenia w ruchu drogowym, urzędowej kontroli technicznej, obowiązków 

kwalifikacyjnych, podatkowych oraz ubezpieczeniowych, związanych z ich eksploatacją, 

 użytkowych, czyli rozróżniających rodzaje pojazdów według ich przeznaczenia i praktycznej 

przydatności do zadań stawianych przez użytkownika, 

 konstrukcyjno-technicznych, czyli dzielących pojazdy ze względu na specyfikę budowy, rodzaj 

zastosowanych systemów technicznych, charakter obsługi i napraw. 

Podział pojazdów na kategorie według norm prawnych oparty jest w każdym kraju na odpowiedniej 

ustawie zwanej potocznie kodeksem drogowym. W Polsce dokument ten nosi nazwę „Prawo o ruchu 

drogowym”. 

Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” definiuje pojazd samochodowy jako pojazd silnikowy, 

którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, (określenie to nie obejmuje 

ciągnika rolniczego). 

Samochód osobowy – to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej 

niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą i ich bagażu. 

Samochód ciężarowy – to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków 

(określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy, to jest pojazd samochodowy, którego 

masa nie przekracza 3 500 kg, przystosowany do przewozu ładunków i przewożenia osób w liczbie od 

4 do 9 łącznie z kierowcą). 

Autobus – to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż dziewięciu 

osób łącznie z kierowcą (autobus połączony za pomocą przegubu z przyczepą w sposób umożliwiający 

pasażerom bezpośrednie przechodzenie z autobusu do przyczepy nazywa się autobusem 

przegubowym). 

Motocykl – to pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem wielośladowy. 

 

Ze względu na funkcje użytkowe pojazdy można podzielić na: 

1) Pojazdy do przewozu ludzi – przewóz ludzi może mieć charakter zbiorowy (autobusy) lub 

indywidualny (samochody osobowe, motocykle, skutery). 

2) Pojazdy do przewozu towarów. 

3) Pojazdy do przewozu sprzętu i wyposażenia służącego różnym formom działalności ludzkiej. 

 

W każdym pojeździe samochodowym można wydzielić trzy zasadnicze grupy zespołów: 

silnik, 

podwozie, 

nadwozie. 

Silnik pojazdu samochodowego stanowi zespół dostarczający energii do napędu pojazdu. Energia ta 

może zostać uzyskana poprzez zamianę energii chemicznej paliw (benzyny, oleju napędowego, gazu) 

podczas spalania w silnikach lub może być czerpana z akumulatorów w przypadku napędu za pomocą 
silnika elektrycznego. W napędach hybrydowych wykorzystuje się kombinację silnika spalinowego i 

elektrycznego. 

Podwozie stanowi grupę zespołów niezbędnych do przeniesienia energii otrzymywanej z silnika na 

koła pojazdu oraz umożliwiających toczenie się i hamowanie pojazdu, a także kierowanie jego ruchem. 

Nadwozie zapewnia możliwie najwłaściwsze warunki przewozu osób lub ładunków, a także w 

przypadku samochodów specjalnego przeznaczenia – warunki umożliwiające spełnianie określonych 

zadań. 

 



Decydujący wpływ na układ konstrukcyjny całego pojazdu ma sposób usytuowania jego silnika oraz 

ustalenie, które koła samochodu są napędzane. 

W samochodach stosowane są następujące warianty konstrukcyjne układów napędowych 

przekazujących napęd: 

wyłącznie na koła przedniej osi, 

wyłącznie na koła tylnej osi, 

na zespół tylnych osi (w samochodach ciężarowych, rzadziej w autobusach), równocześnie na koła 

przednie i tylne (oznaczenia 4x4, 4WD i 6x6 w pojazdach trójosiowych). 

Warianty konstrukcyjne układów napędowych mają bezpośredni związek z usytuowaniem silnika w 

pojeździe. I tak: 

W przypadku napędu tylnej osi za pośrednictwem jednolitego lub dzielonego wału napędowego 

przez silnik umieszczony wraz ze sprzęgłem i skrzynią biegów w przedniej części nadwozia mówimy o 

układzie klasycznym, w którym tylna oś może przybierać postać sztywnego mostu napędowego, 

niezależnego zawieszenia tylnych kół lub zawieszenia typu de Dion. 

 
Rys. 1. Napęd klasyczny: 1) silnik, 2) sprzęgło, 3) skrzynia biegów, 4) most napędowy. 

 
Rys. 2. Napęd klasyczny zmodyfikowany: 1) silnik, 2) sprzęgło, 3) skrzynia biegów, 4) most napędowy. 

 

Przy napędzie przednich kół kierowanych za pośrednictwem półosi z przegubami równobieżnymi 

przez silnik umieszczony wraz ze sprzęgłem i skrzynią biegów poprzecznie lub wzdłużnie w przedniej 

części nadwozia, mówimy o układzie zblokowanym przednim. Ten typ napędu jest obecnie 

najczęściej stosowany w samochodach osobowych. 

 
 

Rys. 3. Napęd zblokowany przedni: 1) silnik, 2) sprzęgło, 3) skrzynia biegów, 4) most napędowy [3, s. 160]. 



  
Rys. 4. Napęd przedni z silnikiem umieszczonym 

poprzecznie: 1) silnik, 2) sprzęgło, 3) skrzynia biegów, 
4) przekładnia główna z mechanizmem różnicowym. 

Rys. 5. Napęd przedni z silnikiem umieszczonym 

podłużnie: 1) silnik, 2) sprzęgło, 3) skrzynia biegów, 
4) przekładnia główna z mechanizmem różnicowym. 

 
 

Gdy napędzane są koła tylne przez silnik umieszczony wraz z pozostałymi układami zespołu 

napędowego poprzecznie lub wzdłużnie w tylnej części pojazdu, mamy do czynienia ze zblokowanym 

układem tylnym. 

 
Rys. 15. Zblokowany układ tylny: 1) silnik, 2) sprzęgło, 3) skrzynia biegów, 4) most napędowy. 

 

W przypadku napędu kół tylnych, gdy silnik wraz ze sprzęgłem i skrzynią biegów mieści się przed 

tylną osią w środkowej części nadwozia, mówimy o układzie centralnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 
 

 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 
 


