
09.06.2020r.   TECHNIKA  KLASA  IV 

Witam, 

W tym tygodniu ostatnia lekcja przed radą klasyfikacyjną (16.06.2020 – egzamin ósmoklasisty). 

 

Dzisiaj: 

1. Przeczytaj dokładnie notatkę  i zapamiętaj informacje. 

2. Zapisz w zeszycie temat.  

 

Pozdrawiam serdecznie 

 Zdzisława  Łapczyńska  

 

 

TEMAT: RUCH  ROWERZYSTÓW – utrwalenie przepisów Kodeksu ruchu drogowego. 

1. Rowerzysta na chodniku: 

Generalna zasada brzmi: rowerem po chodniku jeździć nie wolno! 

a) korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo w trzech 

przypadkach, gdy: 

 opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, 

 szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą 

niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów, lub pasa 

ruchu dla rowerów. 

 warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, 

gołoledź, gęsta mgła) - w tym wypadku nie ważne jak szeroki jest chodnik. 

b)  kierujący rowerem, korzystając z chodnika, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną 

ostrożność i ustępować miejsca pieszym.  

 Jeśli jazda po chodniku wymaga przekroczenia jezdni, rowerzysta powinien pamiętać, że w żadnym 

wypadku nie wolno na rowerze przejeżdżać przez przejście dla pieszych!  

 Rowerzysta zobowiązany jest zejść z roweru, przeprowadzić go przez jezdnię i wsiąść na rower dopiero za 

przejściem! 

2. Przejeżdżanie przez jezdnię: 

Częścią drogi przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów na jej drugą stronę jest przejazd dla 

rowerzystów, oznaczony za pomocą znaku poziomego oraz zazwyczaj mu towarzyszący znak informacyjny. 

 W takim wypadku rowerzysta nie musi zsiadać z roweru. 

3. Ruch rowerów w kolumnie: 

a) liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15, 

b) odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 metrów, 

c) odległość między jadącymi rowerami w kolumnie nie jest ustalona i zależeć będzie m.in. od prędkości 

rowerzystów, 

d) jazda w  kolumnie  nie zwalnia kierującego rowerem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu 

drogowego, oraz posiadania uprawnień do kierowania rowerem. 

 

 

https://brd.edu.pl/strony/szcz_ostr.html
https://brd.edu.pl/strony/szcz_ostr.html
https://brd.edu.pl/strony/rowery3.html
https://brd.edu.pl/strony/rowery5.html


4. Rowerzysta z telefonem: 

rower (podobnie jak samochód) zgodnie z artykułem 2 Kodeksu Drogowego jest pojazdem. I dlatego, zgodnie  

z artykułem 45, kierującemu pojazdem zabrania się korzystania z telefonu (w domyśle komórkowego, 

satelitarnego).  

 Wynika z tego, że rowerzysta trzymający przy uchu podczas jazdy telefon popełnia takie samo wykroczenie 

jak kierowca prowadzący samochód i rozmawiający przez komórkę. Za to wykroczenie grozi mandat! 

5. Przewożenie osób rowerem: 

 rowerem nie możemy nikogo przewozić na ramie, bagażniku, czy też na kierownicy, 

 dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na 

dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. 

6. Gdzie jeździć: 

a) ruch rowerów może odbywać się na drogach do tego przeznaczonych. 

Są to: 

 wydzielone drogi dla rowerów oznaczone za pomocą poniższych znaków, 

drogi dla rowerów i pieszych, 

pasy ruchu dla rowerów wyodrębnione na jezdni. 

b) w przypadku braku drogi dla rowerów, kierujący rowerem jest obowiązany poruszać się po poboczu, chyba 

że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch roweru utrudniałby ruch pieszych.  

c) dopiero kiedy nie ma pobocza, lub nie da się po nim jechać, rowerzysta może jechać po jezdni, ale możliwie 

blisko jej prawej krawędzi. 

dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni obok innego roweru, pod warunkiem, że nie utrudnia to 

poruszania się innym uczestnikom ruchu, lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

 zgodnie z nowymi przepisami, rowerzyści dojeżdżając do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną mogą 

zatrzymywać się jeden obok drugiego w tak zwanej śluzie rowerowej, na całej jej szerokości.  

Jeśli znów wolno jechać dalej (np. po zmianie świateł), rowerzyści powinni z powrotem zająć miejsce  

z prawej strony jezdni, najbliżej jej krawędzi.  

W ten sposób rowerzyści staną się widoczni dla kierowców - nie stoją w martwym polu widzenia 

i opuszczają skrzyżowanie jako pierwsi. 

https://brd.edu.pl/strony/rowery2.html
https://brd.edu.pl/strony/rowery2.html
https://brd.edu.pl/strony/skrzyzowania_s_sp.html
https://brd.edu.pl/strony/rowery2.html

