
Na filmie widać obraz zarejestrowany kamerą umieszczoną w policyjnym radiowozie, który 
porusza się jezdnią. Cały czas w lewym górnym rogu znajduje się napis dużymi drukowanymi 
literami w kolorze czarnym: POLICJA DOLNOŚLĄSKA oraz oznaczenia literowe i cyfrowe żółtą 
czcionką, takie jak data nagrania i czas, prędkość samochodu jadącego przed radiowozem oraz 
odległość w metrach, model urządzenia nagrywającego. Dane te rozmieszczone są w górnej i dolnej
części obrazu. W trakcie całego nagrania słychać podkład muzyczny.

Pierwsza scena przedstawia drogę asfaltową oraz okoliczne zabudowania i rosnące drzewa. W 
pewnym momencie widać jak samochód osobowy wyprzedza radiowóz. Samochód osobowy ma 
cały czas zakrytą tablicę rejestracyjną czarnym prostokątem. Na nagraniu widać jak samochód 
przejeżdża przez podwójną linię ciągłą namalowaną na jezdni koloru białego.

Kolejna scena, to zbliżenie obrazu na znak drogowy informujący o zakazie wyprzedzania oraz 
prędkość samochodu jadącego przed radiowozem w terenie zabudowanym. Widać jak samochód 
przejeżdża na czerwonym świetle za przejazdem kolejowym.

Później widać jak samochód osobowy wyprzedza inny pojazd będący w ruchu, przekraczając 
podwójną linię ciągłą koloru białego namalowaną na jezdni. W okolicach drogi widać budynek 
mieszkalny i rosnące drzewa.

Następna scena przedstawia kolejne wykroczenie popełnione przez kierującego samochodem 
osobowym. Auto przejeżdża przez pasy dla pieszych i jedzie pasem pod prąd oraz wydzielonym 
obszarem na jezdni z ruchu (zakreskowane pole). Mija kolejne samochody będące w ruchu i 
zjeżdża tuż przed nadjeżdżającym z przeciwka, prawidłowo poruszającym się autem.

Widać jak pojazd przejeżdża przez progi zwalniające umieszczone na jezdni z dużą prędkością, 
odpadają elementy podwozia, widać też iskry wydobywające się spod pojazdu.

W kolejnej scenie widać jak pojazd wyprzedza inny samochód jadący w tym samym kierunku, 
przekraczając podwójną linię ciągłą namalowaną na jezdni. Obok na chodniku spacerują piesi.

Kolejna scena to zwężony odcinek drogi, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Kierujący omija auta 
czekające przed sygnalizatorem świetlnym, który wyświetla czerwone światło. Mimo to auto jedzie 
dalej. W pewnym momencie samochód uderza w jadący przed nim inny czerwony pojazd 
powodując uszkodzenia i spychając go z drogi w prawą stronę. Nadal samochód jedzie drogą. 
Kierujący autem wjeżdża na skrzyżowanie o ruchu okrężnym i jedzie w lewą stronę pod prąd.

Następnie widać zatrzymany pojazd, który ma otwarte lewe drzwi oraz umundurowanych 
policjantów ruchu drogowego, którzy zatrzymują podejrzewanego mężczyznę.

Film trwa 1, 03 minuty.


