
LEKCJA 5

Temat: „Miejsca i sytuacje szczególnie niebezpieczne
dla rowerzysty”

Rowerzysto, życie jest piękne, jedź bezpiecznie!

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

Cele ogólne:
• skrzy¿owania dróg, zasady ruchu na skrzy¿owaniach,
• miejsca i sytuacje szczególnie niebezpieczne dla ruchu rowerów,
• nieprawid³owe zachowania rowerzystów.

Cele szczegółowe:
Uczeñ:

• potrafi okreœliæ kolejnoœæ przejazdu pojazdów na skrzy¿owaniach dróg równorzêdnych,
• potrafi scharakteryzowaæ miejsca szczególnie niebezpieczne dla ruchu rowerów, 
• potrafi wymieniæ najczêstsze przejawy nieprawid³owego zachowania rowerzystów,
• jest œwiadomy zagro¿eñ wystêpuj¹cych w trakcie jazdy rowerem,
• potrafi przewidywaæ konsekwencje swoich zachowañ,
• wie, o potrzebie stosowania zasad wzajemnej ¿yczliwoœci przez uczestników ruchu drogowego.
• rozumie podstawowe okreœlenia dotycz¹ce ruchu drogowego,
• potrafi w praktyce zastosowaæ hierarchê znaków i sygna³ów w kierowaniu ruchem drogowym,
• wie, ¿e ka¿dy odpowiada za bezpieczeñstwo w³asne i innych uczestników drogi.

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

Pomoce dydaktyczne:
• foliogramy nr 7-9,
• materia³y pomocnicze dla nauczyciela i dla ucznia,
• tablice ze znakami drogowymi.

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

1. Pogadanka wstêpna dotycz¹ca kszta³towania bezpiecznego zachowania uczniów jako rowerzystów.

2. Skrzy¿owania równorzêdne.

Okreœlenie przez uczniów, czym jest skrzy¿owanie oraz odszukanie definicji w ustawie. Podzia³ klasy na grupy. Zadanie
dla grupy: Na podstawie materia³u nr 1 wymieñ i naszkicuj rodzaje skrzy¿owañ.

3. Oznakowanie skrzy¿owañ.

Podzia³ na grupy. Uczniowie otrzymuj¹ po jednej tabliczce ze znakami drogowymi (grupy znaków drogowych –
w kodeksie drogowym), po zapoznaniu siê ze znakami wybieraj¹ znaki s³u¿¹ce do oznakowania skrzy¿owañ (folio-
gramy nr 7 i 8).
Wyniki omawiaj¹ i uzasadniaj¹ wybory przy tablicy. 

4. Zasady reguluj¹ce porz¹dek ruchu na skrzy¿owaniach.

Zachowania rowerzystów na skrzy¿owaniach.
Podzia³ na grupy, praca w grupach nad jedn¹ scenk¹ na skrzy¿owaniu dróg równorzêdnych (foliogram nr 9 rys. 1, 2,
3, 4). Analiza sytuacji na skrzy¿owaniach prezentowanych na rysunkach. Prezentacja kolejnoœci pokonywania
skrzy¿owania, uzasadnienie wyboru. 

5. Miejsca i sytuacje niebezpieczne w ruchu drogowym.

Miejsca niebezpieczne w ruchu drogowym - "Burza mózgów", jeden z uczniów zapisuje opisy miejsc na tablicy.
Analogiczne –sytuacje niebezpieczne na drodze. 

6. Najczêstsze przejawy nieprawid³owego zachowania rowerzystów.

Podzia³ na grupy. Uczniowie wykonuj¹ æwiczenie 1 przedstawiaj¹ce rowerzystów w ró¿nych sytuacjach drogowych.
Uczniowie wypisuj¹ przyk³ady zachowañ rowerzystów niezgodnych z zasadami ruchu drogowego, uzasadniaj¹ doko-
nane wybory.
Prezentacja wyników kilku grup, ewentualne sporz¹dzenie notatki. 

7. Analiza przypadku (sytuacja z ¿ycia dotycz¹ca ruchu drogowego) – æwiczenie 2.

8. Podsumowanie.
Zadanie domowe: narysowaæ, w formie znaku drogowego zakazu, plakat piêtnuj¹cy negatywne zachowania row-
erzystów.

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 

SKRZYŻOWANIA 

Skrzy¿owanie to przeciêcie siê w jednym poziomie dróg maj¹cych jezdniê, ich po³¹czenie lub rozwidlenie, ³¹cznie
z powierzchniami utworzonymi przez takie przeciêcia, po³¹czenia lub rozwidlenia; okreœlenie to nie dotyczy przeciêcia,
po³¹czenia lub rozwidlenia drogi twardej z drog¹ gruntow¹ lub stanowi¹c¹ dojazd do obiektu znajduj¹cego siê przy
drodze.
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Rodzaje skrzy¿owañ:

A. ze wzglêdu na kszta³t:
• na krzy¿ (typowe),
• w kszta³cie litery T,
• w kszta³cie litery Y,
• rondo, czyli skrzy¿owanie z wysepka z ruchem okrê¿nym,
• po³¹czenie dróg – droga pod ostrym k¹tem z prawej strony.

B. ze wzglêdu na stopieñ zale¿noœci dróg miêdzy sob¹:
• równorzêdne, 
• podporz¹dkowane, z prostym i ³amanym pierwszeñstwem.

Zasady reguluj¹ce porz¹dek ruchu na skrzy¿owaniach.
Kieruj¹cy rowerem, zbli¿aj¹c siê do skrzy¿owania, jest obowi¹zany zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ. Rowerzysta musi
ust¹piæ pierwszeñstwa pojazdowi nadje¿d¿aj¹cemu z prawej strony, a je¿eli skrêca w lewo, tak¿e jad¹cemu z kierunku
przeciwnego na wprost lub skrêcaj¹cemu w prawo.
Uwaga!
Nie stosuje siê tej zasady do pojazdu szynowego, który ma pierwszeñstwo w stosunku do innych pojazdów, bez wzglê-
du na to, z której strony nadje¿d¿a. Natomiast zasady te stosuje siê równie¿ w razie przecinania siê kierunków ruchu
poza skrzy¿owaniem (np. ze œcie¿k¹ dla pieszych, przejazdem dla rowerów). 

Rowerzysta, jak ka¿dy inny kieruj¹cy pojazdem, nie mo¿e wje¿d¿aæ na skrzy¿owanie, je¿eli na skrzy¿owaniu lub za nim
nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Oznakowanie skrzy¿owañ – zaprezentowaæ plansze ze znakami oraz opracowane zestawy znaków (foliogram nr 7).

Analiza sytuacji na skrzy¿owaniach prezentowanych na foliogramach lub planszach (skrzy¿owania dróg równorzêdnych),
– podzia³ na grupy, praca w grupach nad jedn¹ ze scenek przedstawionych na foliogramie nr 9 (scenki 1, 2, 3, 4).
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1. skrzy¿owanie dróg równorzêdnych, rowerzysta ma praw¹ stronê woln¹,
jednak na takim skrzy¿owaniu pierwszeñstwo przed innymi pojazdami
nale¿y siê pojazdowi szynowemu B – pojedzie jako pierwszy, nastêpnie
rowerzysta C, a na koniec pojazd A.

4. Jako pierwszy pojedzie pojazd A (wolna prawa strona), nastêpnie pojazd
B (wolna prawa strona po przejeŸdzie A), zaœ na koñcu pojazd C.

3. pierwszeñstwo posiada pojazd B (rower), bo jest to skrzy¿owanie dróg
równorzêdnych, rower wg zasady prawej strony ma drogê woln¹, wiêc
jedzie jako pierwszy.

2. skrzy¿owanie dróg równorzêdnych z ruchem okrê¿nym, lecz z obowi¹-
zuj¹c¹ regu³¹ prawej strony. Pierwszy pojedzie pojazd szynowy C, nastêp-
nie pojazd B, poniewa¿ znajduje siê ju¿ na rondzie, a na koñcu pojazd A.



Kieruj¹cy pojazdem, zbli¿aj¹c siê do skrzy¿owania, jest obowi¹zany zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ i ust¹piæ pier-
wszeñstwa pojazdowi nadje¿d¿aj¹cemu z prawej strony, a je¿eli skrêca w lewo, tak¿e jad¹cemu z kierunku przeciwnego
na wprost lub skrêcaj¹cemu w prawo.
Nie stosuje siê tego do pojazdu szynowego, który ma pierwszeñstwo w stosunku do innych pojazdów, bez wzglêdu na
to, z której strony nadje¿d¿a. Stosuje siê te zasady równie¿ w razie przecinania siê kierunków ruchu poza skrzy¿owaniem.

Kieruj¹cemu pojazdem zabrania siê:
1. wje¿d¿ania na skrzy¿owanie, je¿eli na skrzy¿owaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, 
2. rozdzielania kolumny pieszych.

Kieruj¹cy pojazdem, zbli¿aj¹c siê do przejœcia dla pieszych, jest obowi¹zany zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ i ust¹piæ
pierwszeñstwa pieszemu znajduj¹cemu siê na przejœciu. Kieruj¹cy pojazdem, który skrêca w drogê poprzeczn¹, jest
obowi¹zany ust¹piæ pierwszeñstwa pieszemu przechodz¹cemu na skrzy¿owaniu przez jezdniê drogi, na któr¹ wje¿d¿a.

Kieruj¹cemu pojazdem zabrania siê:
1. wyprzedzania pojazdu na przejœciu dla pieszych i bezpoœrednio przed nim, z wyj¹tkiem przejœcia, na którym ruch

jest kierowany,
2. omijania pojazdu, który jecha³ w tym samym kierunku, lecz zatrzyma³ siê w celu ust¹pienia pierwszeñstwa

pieszemu,
3. jazdy wzd³u¿ po chodniku lub przejœciu dla pieszych.

Kieruj¹cy pojazdem, przeje¿d¿aj¹c przez chodnik lub drogê dla pieszych, jest obowi¹zany jechaæ powoli i ust¹piæ pierw-
szeñstwa pieszemu. Powy¿sz¹ zasadê stosuje siê odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze wzglêdu na brak
wyodrêbnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa siê po tej samej powierzchni.

Kieruj¹cy pojazdem jest obowi¹zany zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ przy przeje¿d¿aniu obok oznaczonego przystanku
tramwajowego nie znajduj¹cego siê przy chodniku. Je¿eli przystanek nie jest wyposa¿ony w wysepkê dla pasa¿erów,
a na przystanek wje¿d¿a tramwaj lub stoi na nim, kieruj¹cy jest obowi¹zany zatrzymaæ pojazd w takim miejscu i na taki
czas, aby zapewniæ pieszym swobodne dojœcie do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje siê odpowiednio przy
ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.

Kieruj¹cy pojazdem, zbli¿aj¹c siê do przejazdu dla rowerzystów, jest obowi¹zany zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ
i ust¹piæ pierwszeñstwa rowerowi znajduj¹cemu siê na przejeŸdzie. Kieruj¹cy pojazdem, przeje¿d¿aj¹c przez drogê dla
rowerów poza jezdni¹, jest obowi¹zany ust¹piæ pierwszeñstwa rowerowi. Kieruj¹cemu pojazdem zabrania siê wyprzedza-
nia pojazdu na przejeŸdzie dla rowerzystów i bezpoœrednio przed nim, z wyj¹tkiem przejazdu, na którym ruch jest
kierowany.

Kieruj¹cy pojazdem, zbli¿aj¹c siê do przejazdu kolejowego oraz przeje¿d¿aj¹c przez przejazd, jest obowi¹zany zachowaæ
szczególn¹ ostro¿noœæ. Przed wjechaniem na tory jest on zobowi¹zany upewniæ siê, czy nie zbli¿a siê pojazd szynowy,
oraz przedsiêwzi¹æ odpowiednie œrodki ostro¿noœci zw³aszcza, je¿eli wskutek mg³y lub z innych powodów przejrzystoœæ
powietrza jest zmniejszona.

Kieruj¹cy jest obowi¹zany prowadziæ pojazd z tak¹ prêdkoœci¹, aby móg³ go zatrzymaæ w bezpiecznym miejscu, gdy
nadje¿d¿a pojazd szynowy lub, gdy urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce albo dawany sygna³ zabrania wjazdu na przejazd.

Kieruj¹cemu pojazdem zabrania siê:
1) obje¿d¿ania opuszczonych zapór lub pó³zapór oraz wje¿d¿ania na przejazd, je¿eli opuszczanie ich zosta³o

rozpoczête lub podnoszenie nie zosta³o zakoñczone, 
2) wje¿d¿ania na przejazd, je¿eli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, 
3) wyprzedzania pojazdu na przejeŸdzie kolejowym i bezpoœrednio przed nim, 
4) omijania pojazdu oczekuj¹cego na otwarcie ruchu przez przejazd, je¿eli wymaga³oby to wjechania na czêœæ 

jezdni przeznaczon¹ dla przeciwnego kierunku ruchu.
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MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2 

MIEJSCA I SYTUACJE NIEBEZPIECZNE W RUCHU DROGOWYM.

Miejsca niebezpieczne – miejsca te oznaczone s¹ najczêœciej znakami ostrzegawczymi. W miejscach niebezpiecznych
nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, w wielu z nich zabronione jest wykonywanie szeregu manewrów. Do miejsc
szczególnie niebezpiecznych zaliczamy: skrzy¿owania, tunele, wiadukty, przejazdy kolejowe i tramwajowe, szczyty
wzniesieñ, ostre zakrêty, przejœcia dla pieszych i rowerzystów.

Do niebezpiecznych sytuacji i manewrów nale¿¹:
• wyprzedzanie, szczególnie na ruchliwych drogach dodatkowo uczêszczanych przez ciê¿kie samochody, 
• pokonywanie ruchliwych skrzy¿owañ (szczególnie skrêt w lewo – niejednokrotnie przy ma³ym doœwiadczeniu szyb-

ciej i bezpieczniej jest zsi¹œæ z roweru i jako pieszy pokonaæ dane skrzy¿owanie, co przy sygnalizacji œwietlnej jest
szalenie proste), 

• wymijanie na w¹skich, krêtych ruchliwych drogach – dla bezpieczeñstwa zgodnie zreszt¹ z przepisami ruchu dro-
gowego nale¿y zatrzymaæ siê i zjechaæ z jezdni, 

• jazda w warunkach ograniczonej widocznoœci we mgle i opadach – wyprzedzanie jest wówczas zabronione, 
• jazda po œliskim pod³o¿u (np. b³oto, lód, œnieg), co grozi poœlizgiem i utrat¹ panowania nad rowerem oraz

znacznym wyd³u¿eniem drogi hamowania.

Najczêstsze przejawy nieprawid³owego zachowania rowerzystów – przyk³ady najczêstszych zachowañ rowerzystów niez-
godnych z zasadami ruchu drogowego:

• jazda na niesprawnym sprzêcie (niedzia³aj¹ce oœwietlenie, a niejednokrotnie jego konstrukcyjny brak, np. w nie-
których rowerach górskich), niektórzy rowerzyœci szczególnie w terenach wiejskich absolutnie nie zauwa¿aj¹ tego
problemu,

• brak elementów obowi¹zkowego wyposa¿enia roweru oraz ciemny maskuj¹cy ubiór rowerzystów,
• nie sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
• jazda po spo¿yciu alkoholu,
• jazda po niew³aœciwym pasie ruchu,
• jazda bez umiejêtnoœci i uprawnieñ (brak karty rowerowej),
• wyprzedzanie pod górkê i na zakrêtach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
• nieuwaga i zderzenia z innymi rowerzystami,
• wo¿enie luŸnych ³adunków na kierownicy, 
• nieuwaga na przejazdach kolejowych i tramwajowych, obje¿d¿anie zapór i pó³zapór,
• wymuszanie pierwszeñstwa przejazdu na skrzy¿owaniach i zjazdach na drogi boczne,
• jazda nieprawid³ow¹ stron¹ drogi, 
• zabawy rowerem na drodze.

Wo¿enie baga¿u na kierownicy 
mo¿e byæ przyczyn¹ 
utraty panowania nad rowerem.
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MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA – LEKCJA 5

Temat: „Miejsca i sytuacje szczególnie niebezpieczne
dla rowerzysty”

Rowerzysto, życie jest piękne, jedź bezpiecznie!

Ćwiczenie 1

Zachowania rowerzystów na drodze.

Oceñ zachowanie pieszych i rowerzystów w sytuacji przedstawionej na rysunku; odpowiedzi uzasadnij.

Czy zachowanie
Uczestnik uczestnika jest zgodne

ruchu z przepisami ruchu Uzasadnienie odpowiedzi
drogowego drogowego?

Tak – Nie

A

B

C

D

E
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Ćwiczenie 2

ANALIZA PRZYPADKU

Przypadek – sytuacja z ¿ycia dotycz¹ca ruchu drogowego:

Jest wieczór, na dworze zapanowa³ zmrok oraz pojawi³y siê bardzo intensywne mg³y. Przyjecha³eœ
rowerem do kolegi. Musisz wracaæ do domu, lecz œwiat³a twojego roweru uleg³y uszkodzeniu.

Warianty:
1. Wracasz do domu uszkodzonym rowerem bez oœwietlenia.
2. Wracasz do domu pieszo, zaœ rower prowadzisz obok siebie.
3. Rower zostawiasz u kolegi i wracasz autobusem lub informujesz rodziców i zostajesz u kole-

gi na noc.

Podejmij decyzjê, uzasadnij, dlaczego, co osi¹gn¹³eœ – rozwa¿ za i przeciw.
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