
LEKCJA 2

Temat: „Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego”

Pieszy jest uczestnikiem ruchu drogowego, podobnie jak są nimi kierujący, a także
inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze.

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

Cele szczegółowe:
Uczeñ:

• rozumie podstawowe okreœlenia dotycz¹ce ruchu drogowego,
• zna i stosuje podstawowe zasady ruchu drogowego - korzysta z drogi wyposa¿onej w chodniki oraz bez œcie¿ek

dla pieszych,
• zna podstawowe znaki drogowe dotycz¹ce pieszych,
• umie przekraczaæ jezdniê z wyznaczonymi przejœciami i bez, 
• zna drogê hamowania pojazdów,
• potrafi oceniæ prêdkoœæ pojazdu i drogê pokonywan¹ w zale¿noœci od jego prêdkoœci,
• zna znaczenie œwiate³ sygnalizatora,
• potrafi prawid³owo ubraæ siê i oznakowaæ elementami odblaskowymi,
• umie oceniaæ zagro¿enia bezpieczeñstwa na drodze.

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

Pomoce dydaktyczne:
• foliogramy nr 4 – 5,
• artyku³y prasowe, 
• materia³y pomocnicze dla nauczyciela i dla ucznia,
• tablice ze znakami drogowymi, 
• kodeks drogowy.

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

1. Czynnoœci organizacyjne i pogadanka wprowadzaj¹ca.

2. Pieszy, czyli kto? Nauczyciel rozdaje uczniom kartki oraz zapoznaje ich z materia³em pomocniczym nr 1, a nastêp-
nie poleca naszkicowaæ osoby bêd¹ce pieszymi. Szkice przypina na tablicy i ewentualnie wspólnie z uczniami odrzu-
ca b³êdne.

3. Korzystanie z drogi przez pieszych. Indywidualne korzystanie z dróg. Jaka jest g³ówna zasada korzystania przez
pieszych z dróg?
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Uczniowie wykonuj¹ æwiczenia 1 i 2. Na rysunku grupa zgodnie z poleceniem
nauczyciela rysuje pieszych id¹cych indywidualnie, zorganizowan¹ kolumnê pieszych, kolumnê pieszych id¹cych
noc¹, grupê pierwszaków id¹cych na wycieczkê do lasu.
Grupy wywieszaj¹ rysunki i uzasadniaj¹, dlaczego w tym miejscu narysowali pieszych.
Nauczyciel poprawia i uzupe³nia wypowiedzi.

4. Przekraczanie drogi przez pieszych.
a) Uczniowie podzieleni na grupy odgrywaj¹ scenkê przechodzenia przez przejœcie dla pieszych oznakowane bez

sygnalizatora. Na pod³odze rysuj¹ pasy wyznaczaj¹ce przejœcie, jeden uczeñ prezentuje prawid³owy sposób prze-
chodzenia, drugi komentuje jego zachowanie. Æwiczenie powtarza grupa inscenizuj¹ca przejœcie z sygnalizacj¹
œwietln¹.

b) Omawiaj¹ sposób przekraczania przez pieszych drogi wyposa¿onej w oznaczone przejœcie dla pieszych z sygna-
lizacj¹ œwietln¹.

c) Omawiaj¹ sposób przekraczania przez pieszych drogi z przejœciem oznaczonym, lecz bez sygnalizacji. 
d) Korzystaj¹c z rysunku drogi opisuj¹ przekraczanie drogi w razie braku wyznaczonych przejœæ.

5. Nag³e wtargniêcie na jezdniê
a) Nauczyciel omawia z uczniami ilustracje prezentuj¹ce pozytywne i negatywne zachowania ludzi na drodze

(æwiczenie 3). Uczniowie wymieniaj¹ i uzasadniaj¹ zabronione zachowania pieszych.
b) Nauczyciel nawi¹zuje dyskusjê zadaj¹c pytanie, kiedy pieszemu wolno wejœæ na przejœcie dla pieszych. Wspólnie

dokonuj¹ oceny prêdkoœci i odleg³oœci pojazdów i analizuj¹ drogi hamowania pojazdów jad¹cych z ró¿nymi prêd-
koœciami i po ró¿nych nawierzchniach oraz drogi hamowania ró¿nych pojazdów (ró¿na masa) jad¹cych z t¹ sam¹
prêdkoœci¹ (materia³ pomocniczy dla nauczyciela nr 4, foliogram nr 4 i 5) oraz omawiaj¹ spostrze¿enia w³asne
uczniów. 

Podsumowanie – kiedy pieszemu wolno wejœæ na przejœcie dla pieszych, by unikn¹æ nag³ego wtargniêcia na jezdniê
oraz by przejœcie przez ni¹ by³o bezpieczne, omówienie rysunku z zadania 3 oraz wykresu – droga pokonywana w
ci¹gu jednej sekundy przez pojazd jad¹cy z ró¿nymi prêdkoœciami (materia³ pomocniczy dla nauczyciela nr 4).

6. Ubiór i elementy odblaskowe, a bezpieczeñstwo pieszych na drodze.
Nauczyciel poleca – „obejrzyjmy nasze wieczorne lub nocne zdjêcia i spróbujmy rozpoznaæ osoby, szczegó³y – praw-
da, ¿e jest to trudne?”
Je¿eli w klasie (pracowni) mo¿na zrobiæ zaciemnienie, to uczniowie przeprowadzaj¹ doœwiadczenie rozpoznaj¹c
osoby i szczegó³y ubrania, uczniów ubranych w jasne i ciemne stroje oraz zaopatrzonych w elementy odblaskowe.
Dyskusja o skutecznoœci elementów odblaskowych.

7. Praca domowa: æwiczenie 4.
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MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA
(dla ucznia na płycie CD)

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 

KOGO NAZYWAMY PIESZYM?
Pieszy jest to osoba znajduj¹ca siê poza pojazdem na drodze i nie wykonuj¹ca na niej robót lub czynnoœci przewidzianych
odrêbnymi przepisami; za pieszego uwa¿a siê równie¿ osobê prowadz¹c¹, ci¹gn¹c¹ lub pchaj¹c¹ rower, motorower,
motocykl, wózek dzieciêcy, podrêczny lub inwalidzki, osobê poruszaj¹c¹ siê w wózku inwalidzkim, a tak¿e osobê w wieku
do 10 lat kieruj¹c¹ rowerem pod opiek¹ osoby doros³ej.

Pieszy jest uczestnikiem ruchu drogowego (s¹ nimi równie¿ kieruj¹cy, a tak¿e inne osoby przebywaj¹ce w pojeŸdzie lub
na pojeŸdzie znajduj¹cym siê na drodze).
Kolumna pieszych to zorganizowan¹ grupa pieszych prowadzona przez kierownika lub dowódcê.
Pieszy te¿ mo¿e byæ kieruj¹cym wtedy, gdy prowadzi kolumnê pieszych.

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2 

GŁÓWNA ZASADA KORZYSTANIA Z DRÓG PRZEZ PIESZYCH 

Gdy droga wyposa¿ona jest w chodnik lub drogê dla pieszych – pieszy jest obowi¹zany korzystaæ z chodnika lub drogi
dla pieszych. Na chodnikach równie¿ obowi¹zuje ruch prawostronny.

• W strefie zamieszkania pieszy korzysta z ca³ej szerokoœci drogi i ma pierwszeñstwo przed pojazdami.
• Gdy droga nie jest wyposa¿ona w chodnik ani drogê dla pieszych, pieszy korzysta z pobocza. Je¿eli nie ma

pobocza lub czasowo nie mo¿na z niego korzystaæ, pieszy mo¿e korzystaæ z jezdni, jednak pod warunkiem, ¿e
bêdzie zajmowa³ miejsce jak najbli¿ej jej krawêdzi i ustêpowa³ miejsca nadje¿d¿aj¹cym pojazdom.

• Pieszy id¹cy po poboczu lub jezdni jest obowi¹zany iœæ lew¹ stron¹ drogi, by lepiej widzieæ nadje¿d¿aj¹ce pojazdy
(osoby niedos³ysz¹ce przy korzystaniu z prawej strony drogi wcale nie wiedzia³yby o nadje¿d¿aniu pojazdu z ty³u).

• Piesi id¹cy jezdni¹ s¹ obowi¹zani iœæ jeden za drugim. Na drodze o ma³ym ruchu, w warunkach dobrej widocznoœ-
ci, dwóch pieszych mo¿e iœæ obok siebie.

• Ze wzglêdów bezpieczeñstwa pieszych warunkowo dozwolone jest korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów,
jednak tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemo¿noœci korzystania z nich. Pieszy, z wyj¹tkiem osoby
niepe³nosprawnej, korzystaj¹c z tej drogi jest obowi¹zany ust¹piæ miejsca rowerowi.

• Dziecko w wieku do 7 lat mo¿e korzystaæ z drogi tylko pod opiek¹ osoby, która osi¹gnê³a wiek co najmniej 10 lat.
Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

Kolumny pieszych

Piesi w du¿ych zorganizowanych grupach powinni poruszaæ siê w kolumnie pieszych prowadzonej przez kierownika. 
• Piesi w wieku do 10 lat mog¹ iœæ w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pe³noletniej.
• Kolumna pieszych w wieku do 10 lat jest traktowana odmiennie i mo¿e siê poruszaæ tylko lew¹ stron¹ jezdni sto-

suj¹c zasady okreœlone dla indywidualnych pieszych.

Kolumna pieszych, w wieku powy¿ej 10 lat, mo¿e siê poruszaæ tylko praw¹ stron¹ jezdni. Liczba pieszych id¹cych jezd-
ni¹ w kolumnie obok siebie nie mo¿e przekraczaæ 4, pod warunkiem, ¿e kolumna nie zajmuje wiêcej ni¿ po³owê sze-
rokoœci jezdni.
D³ugoœæ kolumny pieszych nie mo¿e przekraczaæ 50 m. Odleg³oœæ miêdzy kolumnami nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 100 m.

Je¿eli przemarsz kolumny pieszych odbywa siê w warunkach niedostatecznej widocznoœci:

1) pierwszy i ostatni z id¹cych z lewej strony s¹ obowi¹zani nieœæ latarki:
a) pierwszy – ze œwiat³em bia³ym, skierowanym do przodu,
b) ostatni – ze œwiat³em czerwonym, skierowanym do ty³u,
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2) w kolumnie o d³ugoœci przekraczaj¹cej 20 m, id¹cy po lewej stronie z przodu i z ty³u, s¹ obowi¹zani u¿ywaæ ele-
mentów odblaskowych odpowiadaj¹cych w³aœciwym warunkom technicznym, a ponadto id¹cy po lewej stronie s¹
obowi¹zani nieœæ dodatkowe latarki ze œwiat³em bia³ym, rozmieszczone w taki sposób, aby odleg³oœæ miêdzy nimi nie
przekracza³a 10 m,

3) œwiat³o latarek powinno byæ widoczne z odleg³oœci co najmniej 150 m.
Zabroniony jest:

• ruch po jezdni kolumny pieszych w czasie mg³y,
• ruch po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widocznoœci,
• prowadzenie po jezdni kolumny pieszych przez osobê w wieku poni¿ej 18 lat.

Wed³ug tych zasad winny odbywaæ siê szkolne przemarsze uczniów do kina, na wycieczkê do lasu itp. 

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3 

PRZEKRACZANIE DROGI PRZEZ PIESZYCH

Przejœcie oznaczone bez sygnalizacji.
Piesi winni przekraczaæ drogê na przejœciu dla pieszych, które stanowi powierzchniê jezdni, drogi dla rowerów lub
torowiska przeznaczon¹ do przechodzenia przez pieszych, oznaczon¹ odpowiednimi znakami drogowymi.
Je¿eli na drodze znajduje siê przejœcie nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowi¹zany korzystaæ z niego.
Pieszy, przechodz¹c przez jezdniê lub torowisko, jest obowi¹zany zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, korzystaæ z przejœcia
dla pieszych. Pieszy znajduj¹cy siê na przejœciu ma pierwszeñstwo przed pojazdem.

Samo przekraczanie drogi na przejœciu (oznaczonym znakiem P-10 i D-6a) odbywa siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
• zatrzymanie na skraju chodnika,
• spojrzenie w lewo,
• spojrzenie w prawo,
• ponowne spojrzenie w lewo,
• przejœcie przez jezdniê – gdy droga wolna,
• ponowne spojrzenie w prawo na œrodku jezdni, by upewniæ siê czy nie nadje¿d¿a

pojazd i równym krokiem przejœcie dalej.

Bardzo wa¿n¹ rolê odgrywa tu kszta³towanie umiejêtnoœci w³aœciwej oceny prêdkoœci pojazdu i œwiadomoœæ, jak¹ drogê
przebywa przy tych prêdkoœciach, po to, by w³aœciwie oceniæ, czy droga jest wolna.
Gdy odleg³oœæ od przejœcia przekracza 100 m dozwolone jest przechodzenie przez jezdniê poza przejœciem dla pieszych.
Je¿eli jednak skrzy¿owanie znajduje siê w odleg³oœci mniejszej ni¿ 100 m od wyznaczonego przejœcia, przechodzenie jest
dozwolone równie¿ na tym skrzy¿owaniu.
Takie przechodzenie przez jezdniê poza przejœciem dla pieszych jest dozwolone tylko pod warunkiem, ¿e nie spowoduje
zagro¿enia bezpieczeñstwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowi¹zany ust¹piæ pierwszeñstwa pojaz-
dom i do przeciwleg³ej krawêdzi jezdni iœæ drog¹ najkrótsz¹, prostopadle do osi jezdni.

Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub, po której kursuj¹ tramwaje po torowisku wyodrêbnionym
z jezdni, pieszy przechodz¹c przez jezdniê lub torowisko jest obowi¹zany korzystaæ tylko z przejœcia dla pieszych.
Przechodzenie przez torowisko wyodrêbnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
W przypadku, gdy wysepka dla pasa¿erów na przystanku komunikacji publicznej ³¹czy siê z przejœciem dla pieszych,
przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejœciu.
Je¿eli przejœcie dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejœcie na ka¿dej jezdni uwa¿a siê za przejœcie
odrêbne. Podobnie na przejœciach dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepk¹ lub za
pomoc¹ innych urz¹dzeñ na jezdni, przejœcie ka¿dej jezdni uwa¿a siê za osobne przejœcie.

Przejœcie oznaczone z sygnalizacj¹.
Je¿eli przejœcie dla pieszych (oznaczone P-10) wyposa¿one jest w sygnalizacjê œwietln¹, to po otrzymaniu sygna³u
zielonego piesi równym krokiem przechodz¹ przez jezdniê, gdy œwiat³o zielone pulsuje, oznacza to, ¿e zaraz pojawi siê
œwiat³o czerwone i nale¿y szybko opuœciæ przejœcie oraz, gdy œwieci siê sygna³ czerwony, nie wolno na nie wchodziæ.
Sygna³ œwietlny jest czêsto wyposa¿ony w sygna³ dŸwiêkowy dla osób niedowidz¹cych i niewidomych.
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Przy przekraczaniu jezdni na przejœciu z sygnalizacj¹ œwietln¹ nale¿y równie¿ bardzo uwa¿aæ na ruch pojazdów
i wkraczaæ po upewnieniu siê, ¿e jest to bezpieczne. Szczególnie zwracaæ uwagê na pojazdy skrêcaj¹ce w praw¹ stronê.
Nale¿y uwa¿aæ – upewniæ siê, czy droga jest wolna – bezpoœrednio po zapaleniu siê œwiat³a zielonego, poniewa¿ czêsto
niektóre samochody próbuj¹ przejechaæ jeszcze na tym cyklu œwiate³.

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 4

NAGŁE WTARGNIĘCIE NA JEZDNIĘ

Pomimo, ¿e kieruj¹cy pojazdem jest obowi¹zany jechaæ z prêdkoœci¹ zapewniaj¹c¹ mu panowanie nad pojazdem,
z uwzglêdnieniem warunków, w jakich ruch siê odbywa, a w szczególnoœci: rzeŸby terenu, stanu i widocznoœci drogi,
stanu i ³adunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natê¿enia ruchu, jest szereg kierowców lekcewa¿¹cych przepisy
ruchu drogowego i konsekwencje, które mog¹ z tego wynikn¹æ (w postaci uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty ¿ycia
szczególnie przez poszkodowanych pieszych). Dlatego szczególnie wa¿na jest umiejêtnoœæ w³aœciwej oceny prêdkoœci
pojazdu, œwiadomoœæ, jak¹ drogê przebywa przy tej prêdkoœci, po to, by w³aœciwie oceniæ, czy droga jest wolna.
Czêstokroæ efektem braku prawid³owej oceny drogi jest nag³e wkroczenie pieszego na jezdniê, równie¿ na przejœciu dla
pieszych, wprost pod ko³a nadje¿d¿aj¹cych pojazdów.

W trosce o bezpieczeñstwo pieszych zabrania siê:
1) wchodzenia na jezdniê:

a) bezpoœrednio przed jad¹cy pojazd, w tym równie¿ na przejœciu dla pieszych,
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczaj¹cej widocznoœæ drogi,

2) przechodzenia przez jezdniê w miejscu o ograniczonej widocznoœci drogi,
3) zwalniania kroku lub zatrzymywania siê bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdniê lub

torowisko,
4) przebiegania przez jezdniê,
5) chodzenia po torowisku,
6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub pó³zapory s¹ opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczêto,
7) przechodzenia przez jezdniê w miejscu, w którym urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce lub przeszkoda oddzielaj¹ drogê dla

pieszych albo chodnik od jezdni, bez wzglêdu na to, po której stronie jezdni siê one znajduj¹.

OCENA PRĘDKOŚCI POJAZDU

Oceny i analizy prêdkoœci pokonywanej przez pojazdy w ci¹gu jednej sekundy dokonujemy obliczaj¹c drogê pokonywan¹
przez pojazd w ci¹gu 1 sekundy. Oceniamy, jak¹ drogê przebêd¹ pojazdy w czasie, gdy przechodzimy przez jezdniê.
Przed ka¿dym przejœciem przez jezdniê nawet nieœwiadomie dokonujemy kalkulacji, czy mo¿na bezpiecznie przejœæ przez
jezdniê przed nadje¿d¿aj¹cym pojazdem.
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UWAGA! Aby pieszy móg³ bezpiecznie przejœæ przez jezdniê, samochód jad¹cy 
z prêdkoœci¹ 72 km/h musi znajdowaæ siê w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 160 metrów od przejœcia.

Pojazd jad¹cy z prêdkoœci¹ 72 km\h w ci¹gu jednej sekundy pokonuje 20 m. Droga pokonywana przez pojazd w ci¹gu
jednej sekundy jest wprost proporcjonalna do prêdkoœci pojazdu.

Samochód osobowy odleg³oœæ równ¹ swej d³ugoœci pokonuje w ci¹gu jednej sekundy ju¿ przy prêdkoœci 10 km/h.

DROGA HAMOWANIA POJAZDÓW 

Ca³kowita droga hamowania sk³ada siê z drogi, któr¹ pokonuje pojazd od momentu zaistnienia sytuacji awaryjnej,
poprzez zauwa¿enie tej sytuacji przez kierowcê, podjêcia decyzji o hamowaniu, uruchomienia hamulca i w³aœciwego
hamowania przez pojazd – droga ta jest d³uga, niejednokrotnie za d³uga.

Drogê hamowania pojazdów jad¹cych z ró¿nymi prêdkoœciami i po ró¿nych nawierzchniach obrazuje poni¿szy wykres.
Im wiêksza prêdkoœæ tym d³u¿sza droga hamowania pojazdu. Gdy jezdnia pokryta jest brudem, mokra lub oblodzona,
droga hamowania wzrasta wielokrotnie. Droga hamowania ró¿nych pojazdów jad¹cych z t¹ sam¹ prêdkoœci¹ zale¿y od
ich masy, im ciê¿szy pojazd tym droga hamowania jest d³u¿sza (foliogram nr 5 – zale¿noœæ drogi hamowania od masy
pojazdu).

WYKRES – Droga hamowania pojazdu samochodowego w zale¿noœci od jego prêdkoœci i rodzaju nawierzchni.

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 5 

ELEMENTY ODBLASKOWE 

Dziecko w wieku do 15 lat, poruszaj¹ce siê po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowi¹zane
u¿ywaæ elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Nie dotyczy to drogi przeznaczonej
wy³¹cznie dla pieszych. Osoby ubrane na ciemno wieczorem lub w warunkach ograniczonej widocznoœci s¹ niemal
niewidoczne dla kierowców, jasne ubranie, a szczególnie elementy odblaskowe powoduj¹, ¿e pieszy jest widoczny i to
niejednokrotnie z du¿ej odleg³oœci.

Gdzie mo¿na zamontowaæ elementy odblaskowe? Teoretycznie wszêdzie, a mog¹ to byæ wszywki w kurtki, buty, pleca-
ki i tornistry, opaski na rêkê, breloki.

Winny byæ one jednak zamocowane nisko, dlatego ¿e wi¹zka œwiat³a samochodu jest opadaj¹ca (œwiat³a mijania) i œwieci
w dó³ – nie oœwietlaj¹c ca³ej sylwetki pieszego.
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„Statystyki s¹ przera¿aj¹ce. W Polsce piesi s¹ 10 razy bardziej zagro¿eni œmierci¹ w wypadku drogowym ni¿ w Holandii,
Szwecji czy Norwegii. Wed³ug ostatnich danych prawie 40% wypadków w Polsce to najechanie na pieszego. Wœród ofiar
tego rodzaju wypadków najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ dzieci w wieku szkolnym – rocznie ginie na polskich drogach 500
dzieci, czyli prawie ca³a szko³a! To musi przera¿aæ i przera¿a. W³aœnie, dlatego podjêliœmy decyzjê o rozdawaniu dzieciom
opasek odblaskowych. Dziecko w ciemnym ubraniu, wracaj¹ce póŸnym popo³udniem do domu lub id¹ce wczesnym
rankiem do szko³y, jest widoczne z odleg³oœci zaledwie 20 metrów – ubrane w jasn¹ kurtkê z oko³o 50 metrów. Dziêki
opasce kierowca bêdzie widzia³ dziecko ju¿ z odleg³oœci 150 metrów. To s¹ suche, matematyczne ró¿nice, ale ratuj¹
¿ycie” – ze strony www. Ministerstwa Infrastruktury.

1. Dziecko w wieku do 7 lat mo¿e korzystaæ z drogi tylko pod opiek¹ osoby, która osi¹gnê³a wiek co najmniej 10 lat. 

2. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszaj¹ce siê po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowi¹zane
u¿ywaæ elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 6 

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI  –  

Ćwiczenie 4

1. chodnik
2. wyprzedzanie
3. zebra
4. lampa
5. sygnalizator
6. pierwszeñstwo
7. kask.

Has³o – ODBLASK
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MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA – LEKCJA 2

Temat: „Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego”

Pieszy jest uczestnikiem ruchu drogowego, podobnie jak są nimi kierujący, a także
inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze.

Ćwiczenie 1

Przyjrzyj siê drodze na zdjêciu i symbolicznie narysuj poruszaj¹cych siê pieszych:

a) Pojedynczego pieszego – np. ucznia wracaj¹cego ze szko³y do domu,

b) Kolumnê pieszych – np. grupê uczniów klasy VI udaj¹cych siê do oœrodka zdrowia.

c) Grupê pierwszaków udaj¹cych siê na wycieczkê do lasu.
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Ćwiczenie 2

Przyjrzyj siê drodze na zdjêciu i symbolicznie narysuj poruszaj¹cych siê pieszych:

a) Pojedynczych pieszych – np. ucznia wracaj¹cego ze szko³y do domu.

b) Kolumnê pieszych – np. grupê uczniów klasy VI udaj¹cych siê na stadion.

c) Grupê pierwszaków udaj¹cych siê do kina.
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Ćwiczenie 3 

Oceñ zachowanie pieszych i rowerzystów na przedstawionej na rysunku sytuacji; odpowiedzi uza-
sadnij.

Uczestnik Czy jego zachowanie jest zgodne
ruchu z przepisami ruchu drogowego? Uzasadnienie odpowiedzi

drogowego Tak – Nie

A

B

C

D

E

F
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Ćwiczenie 4

Rozwi¹¿ krzy¿ówkê, odpowiedzi wpisane w kratki utworz¹ has³o.

1. Gdy jest, musz¹ po nim chodziæ piesi

2. Przeje¿d¿anie obok uczestnika ruchu poruszaj¹cego siê w tym samym kierunku

3. Potocznie przejœcie dla pieszych

4. Obowi¹zkowa w rowerze, bia³a lub ¿ó³ta

5. Okreœla kolejnoœæ ruchu na skrzy¿owaniu

6. Przys³uguje nadje¿d¿aj¹cym z prawej strony

7. Chroni g³owê przed urazami

HAS£O ...................................................................................
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