
LEKCJA 4

Temat: „Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg”

Rowerzysto, życie jest piękne, jedź bezpiecznie!

Formy realizacji (proponowany przedmiot, ścieżka itp.):
• godzina wychowawcza,
• technika.

Cele ogólne:
• poznanie zasad ruchu rowerów,
• poznanie znaków i sygna³ów drogowych dla rowerzystów,
• poznanie przyk³adowych manewrów na drodze.

Cele szczegółowe:
Uczeñ:

• potrafi rozpoznaæ sygna³y drogowe nadawane przez sygnalizatory i osoby kieruj¹ce ruchem,
• zna hierarchê znaków i sygna³ów w kierowaniu ruchem drogowym,
• zna zasady bezpieczeñstwa ruchu drogowego dotycz¹ce rowerzystów, 
• zna zasady bezpiecznego poruszania siê po drogach, potrafi oceniæ prêdkoœæ i odleg³oœæ,
• potrafi okreœliæ drogê hamowania roweru i opisaæ poprawne manewry, jakie powinien wykonaæ rowerzysta

na drodze w okreœlonej sytuacji,
• potrafi opisaæ podstawowe manewry oraz b³êdy pope³niane podczas ich wykonywania, zna technikê jazdy

i potrafi wykonaæ manewr wymijania, omijania i wyprzedzania, 
• na modelu rozró¿nia oraz rozpoznaje podstawowe manewry na drodze.

Metody nauczania: 
• rozmowa nauczaj¹ca, 
• dyskusja dydaktyczna – burza mózgów.

Pomoce dydaktyczne:
• foliogram nr 6,
• materia³y pomocnicze dla nauczyciela i dla ucznia.

Formy pracy: 
• indywidualna, 
• grupowa, 
• zbiorowa – jednolita,
• praca z tekstem.
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PLAN ZAJĘĆ: 

1. Czynnoœci organizacyjne i pogadanka wprowadzaj¹ca.

2. Nauczyciel za pomoc¹ pytañ naprowadzaj¹cych uzyskuje od uczniów informacje dotycz¹ce przepisów
obowi¹zuj¹cych rowerzystów oraz na bie¿¹co uzupe³nia wypowiedzi uczniów. Na tablicy z modelem ulic uczniowie
pokazuj¹ sposób poruszania siê rowerzysty po drogach.
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, uczniowie wykonuj¹ æwiczenie 1 i 2, rysuj¹ rowerzystów w ró¿nych sytuacjach
drogowych (postêpuj¹cych zgodnie lub niezgodnie z przepisami ruchu drogowego) – uzasadniaj¹ narysowane sytu-
acje.

3. Jakie typowe znaki s¹ obowi¹zuj¹ce dla rowerzystów?
Nauczyciel rozdaje grupom tablice z ró¿nymi grupami znaków drogowych. Uczniowie ogl¹daj¹ tablice ze zbiorami
wszystkich znaków i wypisuj¹ znaki adresowane g³ównie do rowerzystów, omawiaj¹ ich znaczenie, uzasadniaj¹
odpowiedŸ.

4. Manewry wykonywane przez rowerzystów
Odszukanie w materia³ach dla uczniów pojêæ podstawowych manewrów (manewr wymijania, omijania i wyprzedza-
nia, skrêt w prawo, skrêt w lewo).
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy (lub poprzednie zespo³y). Uczniowie wykonuj¹ æwiczenia 3, 4, 5, 6, 7, opisuj¹
schematy, prezentuj¹ w³asne opracowanie uzasadniaj¹c wypowiedŸ oraz omawiaj¹c b³êdy i niebezpieczeñstwa
pope³niane podczas wykonywania tych manewrów. 
Nauczyciel podsumowuje i dokonuje sprostowañ prezentuj¹c foliogram nr 9.
Na modelu miasteczka ruchu drogowego (makiecie z wykazu pomocy dydaktycznych MENiS) symuluj¹ wykonanie
manewrów rowerowych.

5. Nauczyciel podejmuje rozmowê na temat prêdkoœci rozwijanych przez rowerzystów oraz drogi hamowania rowerów.

6. Podsumowanie. Praca domowa – æwiczenie 1.

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 

ROWERZYSTA – UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM 

Rowerzysta powinien poruszaæ siê zgodnie z zasadami ruchu prawostronnego, tzn. poruszaæ siê praw¹ krawêdzi¹ jezdni.

Rowerzysta jest obowi¹zany poruszaæ siê drog¹ dla rowerów, gdy jej nie ma – po poboczu, chyba, ¿e nie nadaje siê ono
do jazdy lub ruch roweru utrudnia³by ruch pieszych – wówczas jest obowi¹zany poruszaæ siê prawym skrajem jezdni. 
W trakcie jazdy po drodze dla rowerzystów i pieszych, rowerzysta powinien zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ i ustêpowaæ
pierwszeñstwa pieszym.

Rowerzysta kieruj¹c rowerem na czêœci jezdni, po której je¿d¿¹ pojazdy szynowe, jest obowi¹zany ust¹piæ miejsca
nadje¿d¿aj¹cemu pojazdowi szynowemu.

Kieruj¹cy rowerem jest zobowi¹zany do zachowania ostro¿noœci albo, gdy prawo drogowe wymaga szczególnej
ostro¿noœci, powinien unikaæ wszelkich dzia³añ, które mog³yby spowodowaæ zagro¿enie bezpieczeñstwa dla uczestników
ruchu drogowego, utrudniaæ ten ruch, zak³ócaæ porz¹dek publiczny, lub naraziæ kogokolwiek na szkodê. Kieruj¹cy rowe-
rem ma obowi¹zek stosowania siê do poleceñ i sygna³ów dawanych przez osoby kieruj¹ce ruchem lub uprawnione do
jego kontroli, do sygna³ów œwietlnych, do znaków drogowych, do norm zawartych w przepisach kodeksu drogowego.

Jazda rowerzysty musi odbywaæ siê z prêdkoœci¹ zapewniaj¹c¹ mu panowanie nad rowerem z uwzglêdnieniem warun-
ków, w których ruch ten siê odbywa (pora dnia, pora roku, warunki atmosferyczne, natê¿enie ruchu na drodze.)

Na drodze jednokierunkowej, rowerzysta powinien poruszaæ siê jak najbli¿ej prawej krawêdzi jezdni.
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Grupy rowerzystów powinny poruszaæ siê gêsiego – jeden za drugim, w zorganizowanej kolumnie maksymalnie do 15
osób – utrzymuj¹c miêdzy sob¹ odleg³oœci uzale¿nione od prêdkoœci, lecz maksymalnie rzêdu 3 do 5 metrów.

Kolejna kolumna rowerzystów mo¿e jechaæ w odleg³oœci co najmniej 200 metrów od pierwszej.

Poruszanie siê rowerzysty po chodniku jest generalnie zabronione. Warunkowo dozwolone jest korzystanie z chodnika lub
drogi dla pieszych przez kieruj¹cego rowerem jednoœladowym, gdy:

1) opiekuje siê on osob¹ w wieku do lat 10 kieruj¹c¹ rowerem, lub
2) szerokoœæ chodnika wzd³u¿ drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prêdkoœci¹ wiêksz¹ ni¿ 60 km/h,

wynosi co najmniej 2m i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów.

Kieruj¹cy rowerem, korzystaj¹c z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowi¹zany jechaæ powoli, zachowaæ szczególn¹
ostro¿noœæ i ustêpowaæ miejsca pieszym.

Kieruj¹cy rowerem, je¿eli opiekuje siê osob¹ kieruj¹c¹ rowerem w wieku do lat 10, mo¿e jechaæ lew¹ stron¹ jezdni na
zasadach okreœlonych dla ruchu pieszych.

Rowerzysta ma obowi¹zek zawsze trzymaæ nogi na peda³ach i przynajmniej jedn¹ rêkê na kierownicy.
Rowerzysta maj¹cy 17 lat mo¿e przewoziæ na osobnym siode³ku dziecko do lat 7.
Nie wolno jad¹c prowadziæ zwierz¹t na uwiêzi. 
Wjazd na jezdniê nale¿y sygnalizowaæ wyci¹gniêciem lewej rêki uprzednio ogl¹daj¹c siê do ty³u.

Na jezdni dwukierunkowej, gdy zajêty jest prawy pas ruchu, rowerzysta ma obowi¹zek ust¹pienia pierwszeñstwa pojaz-
dom nadje¿d¿aj¹cym z przeciwka. Pierwszeñstwa musi równie¿ ust¹piæ rowerzysta wyje¿d¿aj¹c na drogê z drogi grun-
towej. Nie wolno utrudniaæ ruchu wyje¿d¿aj¹c z pobocza na jezdniê. Wyje¿d¿aj¹c z drogi dla rowerów na jezdniê nale¿y
zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ i ust¹piæ pierwszeñstwa wszystkim pojazdom w ruchu.

P
p

Gdy na obszarze zabudowanym kierowca autobusu lub tramwaju zamierza w³¹czyæ siê do ruchu przy wyjeŸdzie z przy-
stanku, zatoki lub zmieniaj¹c pas ruchu, rowerzysta powinien zmniejszyæ prêdkoœæ, a nawet zatrzymaæ siê.

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2 

MANEWRY NA DRODZE WYKONYWANE PRZEZ ROWERZYSTÓW:

• Wymijanie, 
• Omijanie, 
• Wyprzedzanie, 
• Skrêt w prawo, 
• Skrêt w lewo.

Wymijanie
Uczniowie przypominaj¹ definicjê manewru wymijania (przeje¿d¿anie lub przechodzenie obok uczestnika ruchu
poruszaj¹cego siê w przeciwnym kierunku).

Zasady postêpowania podczas wymijania:
• zachowaæ bezpieczny odstêp.
• w razie potrzeby, na w¹skiej drodze lub, gdy s¹ utrudnione warunki drogowe, nale¿y zboczyæ w prawo i zmniejszyæ

prêdkoœæ, a nawet zatrzymaæ siê.
• uwzglêdniæ szczególne zagro¿enie na zwê¿eniach jezdni oraz przy przeje¿d¿aniu obok tzw. „TIR-a” (podmuch powietrza)

– foliogram nr 7.
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Omijanie
to przeje¿d¿anie (przechodzenie) obok nie poruszaj¹cego siê pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody.

Wzorzec postêpowania kieruj¹cego rowerem podczas omijania:
• Upewnij siê, czy nic nie jedzie, spójrz do ty³u, spójrz do przodu,
• Zasygnalizuj zamiar zmiany pasa ruchu przez wyci¹gniêcie lewej rêki, 
• Jeszcze raz upewnij siê, czy bezpiecznie wykonasz ten manewr, 
• Rozpocznij manewr przeje¿d¿ania obok przeszkody lub stoj¹cego pieszego zachowuj¹c bezpieczny odstêp, w tym cza-

sie Twoja lewa rêka jest opuszczona,
• Zasygnalizuj zmianê pasa ruchu przez wyci¹gniêcie Swojej prawej rêki, 
• ZjedŸ ³agodnym ³ukiem na wczeœniej zajmowany pas ruchu,
• Kontynuuj jazdê mo¿liwie blisko prawej krawêdzi jezdni.

Mo¿na pos³u¿yæ siê tym wzorcem podczas demonstrowania kolejnych czynnoœci, które wykonuje kieruj¹cy rowerem pod-
czas omijania, na modelu ulicy lub na foliogramie nr 7. 

Wyprzedzanie
to przeje¿d¿anie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszaj¹cego siê w tym samym kierunku.

Wzorzec postêpowania kieruj¹cego rowerem podczas wyprzedzania:
1. bezpoœrednio przed wyprzedzaniem

• upewnij siê, czy mo¿esz podj¹æ manewr – spójrz do ty³u, zobacz czy ktoœ inny nie wyprzedza, spójrz do przodu,
czy masz dobr¹ widocznoœæ (w ograniczonej wyprzedzaæ nie wolno) i dostateczne miejsce do wykonania tego
manewru, czy z przeciwka nie nadje¿d¿a inny pojazd.

• zasygnalizuj zamiar zmiany pasa ruchu przez wyci¹gniêcie lewej rêki.
• jeszcze raz upewnij siê, czy mo¿esz go wykonaæ.
• zmieñ pas ruchu.

2. w czasie wyprzedzania
• rozpocznij wyprzedzanie pojazdu lub pieszego zachowuj¹c bezpieczny odstêp (w tym czasie Twoja lewa rêka

powinna byæ opuszczona). Przy wyprzedzaniu kolumny pieszych oraz innego pojazdu jednoœladowego masz
obowi¹zek zachowaæ bezpieczny odstêp, nie niniejszy ni¿ l m.

3. po wyprzedzeniu
• upewnij siê, czy mo¿esz wjechaæ na wczeœniej zajmowany pas ruchu.
• gdy znajdziesz siê w bezpiecznej odleg³oœci od wyprzedzanego pojazdu, pieszego lub kolumny pieszych, zasyg-

nalizuj zamiar zmiany pasa ruchu przez wyci¹gniêcie prawej rêki.
• zjedŸ ³agodnym ³ukiem na pas ruchu, po którym porusza³eœ siê przed przyst¹pieniem do wyprzedzania.
• kontynuuj jazdê mo¿liwie blisko prawej krawêdzi jezdni.

Skrêt w prawo

Wzorzec postêpowania kieruj¹cego rowerem podczas skrêtu w prawo:
• Upewnij siê, ¿e mo¿esz wykonaæ manewr,
• Wyci¹gniêciem prawej rêki zasygnalizuj skrêt,
• Zbli¿ siê do prawej krawêdzi jezdni,
• Wykonaj skrêt ustêpuj¹c pierwszeñstwa pieszym na przejœciu drogi poprzecznej
• Kontynuuj jazdê wzd³u¿ prawej krawêdzi jezdni.

Skrêt w lewo

Wzorzec postêpowania kieruj¹cego rowerem podczas skrêtu w lewo:
• Wyci¹gniêciem lewej rêki zasygnalizuj zamiar wykonania skrêtu,
• Ponownie upewnij siê, czy droga jest wolna,
• Zbli¿ siê do œrodka jezdni (osi jezdni),
• Ponownie upewnij siê (ogl¹daj¹c siê do ty³u), czy droga jest wolna (np. czy nikt ciê nie wyprzedza) i czy prze-

ciwny pas ruchu te¿ jest wolny,
• Wyci¹gniêciem lewej rêki zasygnalizuj zamiar wykonania skrêtu,
• Gdy droga za Tob¹ (na twoim pasie) i przed Tob¹ (na przeciwnym pasie) jest wolna, wykonaj skrêt,
• WjedŸ na w³aœciwy pas ruchu – praw¹ czêœæ prawego pasa – uwa¿aj na pieszych na przejœciu drogi poprzecznej.
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MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3 

Znaki drogowe zwi¹zane z ruchem rowerów.

Dodatkowe znaki szlaków rowerowych:

R-1 R-1a R-1b R-2 R-2a R-3

szlak pocz¹tek zmiana szlak zmiana tablica
rowerowy (koniec) szlaku kierunku rowerowy kierunku szlaku szlaku
krajowy rowerowego szlaku miêdzynarodowy rowerowego rowerowego

krajowego rowerowego miêdzynarodowego
krajowego
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C-13 Droga dla rowerów –
oznacza drogê przeznaczon¹
dla kieruj¹cych rowerami
jednoœladowymi, którzy s¹
obowi¹zani do korzystania
z tej drogi

C-13a Koniec drogi dla 
rowerów – oznacza koniec
drogi przeznaczonej 
dla kieruj¹cych rowerami 
jednoœladowymi

D-6a przejazd 
dla rowerzystów

A -24 Uwaga rowerzyœci –
ostrzega kieruj¹cych 
pojazdami o zbli¿aniu siê
do miejsca, w którym 
rowerzyœci wje¿d¿aj¹ z drogi
dla rowerów na jezdniê 
lub przez ni¹ przeje¿d¿aj¹

P-11 Przejazd dla 
rowerzystów (znak poziomy)

B-9 Zakaz wjazdu rowerów

Sygna³y œwietlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczaj¹:

1. sygna³ zielony – zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerów, przy czym  sygna³ zielony
migaj¹cy oznacza, ¿e za chwilê zapali siê sygna³ czerwony i rowerzysta jest obowi¹zany
jak najszybciej opuœciæ przejazd,

2. sygna³ czerwony – zakaz wjazdu na przejazd

T-22 wy³¹cza rowery z zakresu obowi¹zywania znaku



MATERIAŁ POMOCNICZY NR 4 

Wymijanie – fazy wykonywania manewru przez rowerzystê
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4. Powróæ na w³aœciwe miejsce ok. 0,5 m od krawê-
dzi pobocza lub jezdni.

3. Przy przeje¿d¿aniu obok wymijanego pojazdu,
zjedŸ maksymalnie na prawo,zmniejsz prêdkoœæ,
jeœli trzeba,zatrzymaj siê.

Szczególnie uwa¿aj na w¹skich odcinkach jezdni
przy wymijaniu du¿ych pojazdów ciê¿arowych
(mocno trzymaj kierownicê i odpowiednio wczeœnie
zacznij skrêcaæ kierownicê) ze wzglêdu na mo¿liwy
podmuch wiatru i du¿¹ szerokoœæ wymijanego
pojazdu.

2. Zachowaj bezpieczny odstêp.

1. JedŸ blisko prawej krawêdzi jezdni. Poza obszarem
zabudowanym jedŸ po poboczu, a gdy go nie ma,
jedŸ przy prawej krawêdzi jezdni.



Omijanie – wzorzec postêpowania kieruj¹cego rowerem podczas omijania
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7. Kontynuuj jazdê mo¿liwie blisko prawej krawê-
dzi jezdni.

6. ZjedŸ ³agodnym ³ukiem na wczeœniej zajmo-
wany pas ruchu.

5. Zasygnalizuj zmianê pasa ruchu przez wyci¹g-
niêcie Swojej prawej rêki.

4. Rozpocznij manewr przeje¿d¿ania obok przeszko-
dy lub stoj¹cego pieszego zachowuj¹c bezpieczny
odstêp, w tym czasie lewa rêka jest opuszczona.

3. Jeszcze raz upewnij siê, czy mo¿esz bezpiecz-
nie wykonaæ ten manewr.

2. Zasygnalizuj zamiar zmiany pasa ruchu przez
wyci¹gniêcie lewej rêki.

1. Upewnij siê, czy nic nie jedzie spójrz do ty³u,
spójrz do przodu.



Wyprzedzanie – fazy postêpowania rowerzysty w trakcie wyprzedzania
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7. Kontynuuj jazdê mo¿liwie blisko prawej krawêdzi jezdni.

6. ZjedŸ ³agodnym ³ukiem na pas ruchu, po którym porusza³eœ siê
przed przyst¹pieniem do wyprzedzania.

5. Gdy znajdziesz siê w bezpiecznej odleg³oœci od wyprzedzanego
pojazdu, pieszego lub kolumny pieszych, zasygnalizuj zamiar
zmiany pasa ruchu przez wyci¹gniêcie prawej rêki.

4. Rozpocznij wyprzedzanie pojazdu lub pieszego zachowuj¹c
bezpieczny odstêp (w tym czasie Twoja lewa rêka powinna byæ
opuszczona). Przy wyprzedzaniu kolumny pieszych oraz innego
pojazdu jednoœladowego masz obowi¹zek zachowaæ bezpieczny
odstêp, nie mniejszy ni¿ 1 m.

3. Zmieñ pas ruchu.

2. Zasygnalizuj zamiar zmiany pasa ruchu przez wyci¹gniêcie lewej
rêki oraz jeszcze raz upewnij siê, czy mo¿esz go wykonaæ.

1. Przed wyprzedzaniem upewnij siê, czy mo¿esz wykonaæ
manewr – spójrz do ty³u, zobacz, czy ktoœ inny nie wyprzedza,
spójrz do przodu, czy masz dobr¹ widocznoœæ (w ograniczonej
wyprzedzaæ nie wolno) i dostateczn¹ iloœæ miejsce do tego
manewru, czy z przeciwka nie nadje¿d¿a inny pojazd.



Skrêt w prawo
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5. Po wykonaniu skrêtu kontynuuj jazdê na prawym
pasie ruchu przy prawej krawêdzi jezdni.

4. Wykonaj skrêt, ustêpuj¹c pierwszeñstwa pieszym
znajduj¹cym siê na przejœciu drogi poprzecznej.

2. Upewnij siê, czy mo¿esz wykonaæ manewr – tzn.,
czy znaki i sygna³y drogowe tego nie zabraniaj¹.

3. Wyci¹gniêciem prawej rêki zasygnalizuj skrêt
w prawo.

1. Upewnij siê, ¿e mo¿esz bezpiecznie
wykonaæ manewr skrêtu w prawo.



Skrêt w lewo - fazy wykonywania manewru przez rowerzystê
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6. WjedŸ na w³aœciwy pas ruchu – praw¹ czêœæ prawego
pasa.

5. Wyci¹gniêciem lewej rêki zasygnalizuj zamiar wykonania
skrêtu, gdy droga za Tob¹ (na twoim pasie) i przed tob¹
(na przeciwnym pasie) jest wolna, wykonaj skrêt.

4. Ponownie upewnij siê (ogl¹daj¹c siê do ty³u), czy
droga jest wolna (np. czy nikt Ciê nie wyprzedza) i czy
przeciwny pas ruchu te¿ jest wolny.

3. Upewnij siê, czy droga jest wolna, a jeœli tak, to zbli¿
siê do œrodka jezdni (osi jezdni).

2. Wyci¹gniêciem lewej rêki zasygnalizuj zamiar wykonania
skrêtu.

1. Odwróæ siê do ty³u, by upewniæ siê, czy mo¿esz
wykonaæ manewr.



MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA – LEKCJA 4

Temat: „Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg”

Rowerzysto, życie jest piękne, jedź bezpiecznie!

Ćwiczenie 1

Na poni¿szym rysunku naszkicuj:
a. dwóch rowerzystów – ojca z 6-letnim synem,
b. dwie mamy wracaj¹ce z wywiadówki w szkole (na rowerach).

Ustnie uzasadnij sposób umieszczenia postaci.

Poruszanie siê rowerzystów po drodze w terenie zabudowanym.
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Jakub Czupryński
Tekst maszynowy
na



Ćwiczenie 2

Wymijanie – opisz fazy wykonywania manewru przez rowerzystê.
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4.

3.

2.

1.



Ćwiczenie 3

Omijanie – opisz wzorzec postêpowania kieruj¹cego rowerem podczas omijania.
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7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.



Ćwiczenie 4

Wyprzedzanie – opisz fazy postêpowania rowerzysty w trakcie wykonywania manewru.
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BEZPIECZNE ZACHOWANIE NA DRODZE
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Ćwiczenie 5

Skrêt w prawo – opisz fazy wykonywania manewru przez rowerzystê
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Ćwiczenie 6

Skrêt w lewo – opisz fazy wykonywania manewru przez rowerzystê.
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BEZPIECZNE ZACHOWANIE NA DRODZE
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Ćwiczenie 7

Pokoloruj odpowiednimi kolorami rysunki konturowe znaków drogowych dotycz¹cych rowerzystów.
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MODUŁ VI




