
Witajcie!

23.04.2020 r.
Temat: Rowerem przez skrzyżowanie cd..

Dzisiaj poznacie rodzaje skrzyżowań. 
Pierwsze to:

Skrzyżowania dróg równorzędnych

Skrzyżowanie czyli przecięcie się dróg na jednym poziomie) to miejsce gdzie 
łatwo o wypadek.

Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych (tak samo ważnych) o pierwszeństwie 
decyduje zasada prawej strony:

Jeżeli masz po swojej prawej stronie jakiś pojazd i wasze tory jazdy się
przecinają, to musisz go przepuścić!

Skrzyżowania takie albo są oznakowane znakami   , albo też nie 
posiadają żadnego oznakowania pionowego.

Zbliżając się do takiego skrzyżowania, jesteś obowiązany zachować 
szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa przejazdu.

1. Wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z Twojej prawej strony - zgodnie z 
zasadą prawej strony:

 Tutaj pierwszy pojedzie samochód z
numerem 2.

2. Skręcając w lewo - wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka 
jadącym na wprost lub skręcającym w prawo: 

W tej sytuacji najpierw pojedzie pojazd numer 3,
później auto z numerem 2, a na końcu rowerzysta z
numerem 1. 



Pamiętaj: Kierującemu pojazdem zabrania się wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli 
na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy! 

Kolejnym typem skrzyżowania jest s  krzyżowani  e   ze znakami.  

Na skrzyżowaniu, gdzie o pierwszeństwie przejazdu decydują znaki drogowe, 

droga główna oznaczona jest przy pomocy znaku   natomiast droga 

podporządkowana jest oznakowana przy pomocy znaku lub  

Pojazd numer 3 też jest – jak rowerzysta - na drodze
głównej - musisz stosować się do zasady
pierwszeństwa z prawej strony tak, jak na 
skrzyżowaniu dróg równorzędnych.
W tym przykładzie jako pierwszy pojedzie samochód
z numerem 3, później rowerzysta 1, a na końcu
samochód z drogi podporządkowanej z numerem 2. 

Zwróć też uwagę na to, czy z drogi podporządkowanej nie wyjeżdżają pojazdy 
uprzywilejowane, lub czy ktoś nie próbuje wymusić pierwszeństwa przejazdu. 

Jeśli znajdujesz się na drodze podporządkowanej, to musisz udzielić pierwszeństwa 
wszystkim pojazdom nadjeżdżającym drogą z
pierwszeństwem (z Twojej lewej i prawej strony), a potem
swoje zachowanie wobec pozostałych pojazdów
podporządkowujesz zasadzie pierwszeństwa z prawej
strony.
W tej sytuacji najpierw pojedzie samochód z numerem 3 (jest
na drodze głównej), później rowerzysta 1, a na końcu
samochód z numerem 2.

Na dzisiaj to już wszystko.

Temat lekcji i  notatkę zapisać w zeszycie (notatka to napisać jakie skrzyżowanie i 
zasada – to co wytłuszczonym drukiem). Nie musicie ich do mnie odsyłać.
Proszę tylko o informację zwrotną na grupie, czy udało się Wam zrozumieć nowe 
pojęcia. Będzie to dla mnie forma sprawdzenia aktywnej obecności na lekcji.

Serdecznie Was pozdrawiam.
Anna Leśniak 

https://brd.edu.pl/strony/rowery.html
https://brd.edu.pl/strony/skrzyzowania_r_sp.html
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