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Witam, 

Gratuluję wszystkim zdania części teoretycznej egzaminu na kartę rowerową. Mam nadzieję, że we 

wrześniu zrobimy część praktyczną egzaminu. W ostatnim tygodniu września w klasie piątej przypominamy 

przepisy dotyczące rowerzystów – rozwiązujecie testy, które były na egzaminie. 

Dzisiaj ostatnia  lekcja w tym roku  szkolnym – życzę spokojnych i bezpiecznych wakacji, dbajcie o siebie. 

Pozdrawiam serdecznie 

Z. Łapczyńska 

 

1. Wpisz temat do zeszytu i punkty do tematu, nie musisz przepisywać notatki, możesz przenieść plik na 

założony folder – technika  -  na komputerze. 

2. Przeczytaj moją notatkę.  

 

Temat:  Bądź  bezpieczny na rowerze. 

1. Zanim wsiądziesz na rower: 

a) dostosuj wysokość kierownicy i siodełka do twojego wzrostu ( jeśli siedzisz na siodełku, możesz 

dotknąć ziemi palcami obu stóp; kierownica jest dobrze ustawiona, gdy podczas jazdy pochylasz 

tułów lekko do przodu), 

b) skontroluj sprawność hamulców, linek i zużycie klocków hamulcowych, 

c) wypróbuj działanie dzwonka,  

d) sprawdź, czy w oponach znajduje się odpowiednia ilość powietrza i czy nie są one zanadto zużyte, 

e) ustaw przednią lampę tak, aby dobrze widzieć drogę, znaki i innych kierujących 

f) upewnij się, czy łańcuch jest czysty, nasmarowany i prawidłowo naciągnięty. 

2. Ogólne zasady bezpiecznej jazdy: 

a) nigdy nie jedź na rowerze, który jest dla Ciebie za duży lub za mały, 

b) zawsze zakładaj kask ochronny, który osłoni głowę w razie upadku, 

c) do przewożenia rzeczy na rowerze używaj koszyka lub turystycznej torby rowerowej, 

d) zakładaj kamizelkę odblaskową lub ubranie z elementami odblaskowymi – zwłaszcza po zmroku i 

przy złej pogodzie, 

e) unikaj jazdy rowerem w czasie deszczu – gorsza jest wtedy widoczność, a nawierzchnia drogi jest 

śliska, 

f) w czasie deszczu jedź wolno, nie hamuj gwałtownie, zachowaj większy odstęp od innych 

użytkowników drogi, ponieważ droga hamowania będzie dużo dłuższa, 

g) zachowaj szczególną ostrożność na mokrych przejściach i przejazdach – w czasie deszczu łatwiej 

wpaść w poślizg, 

h) przestrzegaj zasady ruchu prawostronnego, 

i) jedź jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, 

j) dawaj zawsze wyraźny znak ręką, co zamierzasz zrobić, 

k) nie jedź zbyt blisko za innymi pojazdami, gdyż mogą się nagle zatrzymać lub gwałtownie skręcić 

 w prawo przed Tobą, 

l) nie jedź, trzymając się innych pojazdów, 

m) omijaj przeszkody i wyprzedzaj inne pojazdy tylko wtedy gdy jest bezpiecznie, 

n) przejeżdżając obok zwierząt, zachowaj odstęp i  nie używaj dzwonka, bo zwierzęta mogą się 

przestraszyć, 



o) jedź zawsze z taką prędkością, abyś  mógł się zatrzymać przed przejściem dla pieszych, 

p) przestrzegaj bezpiecznej prędkości, czyli takiej, która pozwoli Ci zapanować nad rowerem i np. 

zatrzymać się w sytuacjach, które tego wymagają; płynnie hamuj  i zatrzymuj rower, 

q) nie rozmawiaj przez telefon komórkowy ani nie słuchaj muzyki – patrz co się dzieje na drodze, którą 

jedziesz. 

3. Gdy planujesz wycieczkę rowerową: 

a) organizuj tylko za zgodą rodziców/ opiekunów i pod kierownictwem osoby dorosłej, 

b) na krótkie wycieczki wybieraj takie trasy, na których są wyznaczone drogi dla rowerów i nie jeździ 

na nich zbyt dużo pojazdów, 

c) zabierz ze sobą telefon komórkowy lub podaj swoim rodzicom numer telefonu do kierownika 

wyprawy, 

d) pamiętaj, że w kolumnie rowerowej może jechać maksymalnie 15 rowerzystów poruszających się 

jeden za drugim, 

e) ubierz odpowiedni strój rowerzysty ( kask, rękawiczki, okulary, przylegające do ciała spodenki, 

koszulka, buty nie ślizgające się na pedałach, kamizelka odblaskowa ), 

f) zabierz ze sobą apteczkę podręczną, pompkę. 

4.  Po wycieczce: 

a) starannie umyj wszystkie części roweru, 

b) ruchome części ( pedały, łańcuch, hamulce, piasty, przerzutka) wymagają smarowania specjalnie 

przeznaczonymi do tego środkami – zabezpieczenie przed rdzą i zanieczyszczeniami. 


