
Technika – klasa 4 – 14.05.20 

Temat: Rowerem przez skrzyżowanie 

 

Drodzy uczniowie 

Na dzisiejszej lekcji poznacie: 

 terminy: pojazd uprzywilejowany, skrzyżowanie,  

 rodzaje skrzyżowań,  

 zasady przejazdu przez różne rodzaje skrzyżowań 

Temat nie jest łatwy. Wymaga dużo powtórek, ze względu na zapamiętanie sporej 

ilości zasad ruchu drogowego. Ale jestem pewna, że jeżeli będziecie dużo ćwiczyć,  

to opanujecie skrzyżowania:-)  

Zaczynamy! 

Na podstawie podręcznika "Jak to działa?" - od str 52 - 57

Ćwiczenie 1 

Zastanów się, dzięki czemu można stwierdzić, kto ma pierwszeństwo przejazdu na 

przed

stawi

onyc

h na 

zdjęc

iach 

skrzy

żowa

niach 

 

W wyjątkowych sytuacjach ruch drogowy może regulować wyznaczona do tego osoba, najczęściej 

policja

nt. 

Kiedy 

stoi on 

na 

skrzyż

owaniu

, piesi i 

kierow

cy 

muszą 

podporządkować się wyłącznie dawanym przez niego znakom.  



 

 skrzyżowanie równorzędne - skrzyżowanie, na którym nie wyróżniono kierunku z 

pierwszeństwem przejazdu, zatem wszystkie drogi traktowane są równorzędnie. Na 

skrzyżowaniu nie ma żadnych znaków i sygnalizacji lub może być oznaczone 

znakiem  .  

 skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem przejazdu - skrzyżowanie, na którym 

znaki lub sygnalizacja określają pierwszeństwo przejazdu  

 skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną - skrzyżowanie, na 

którym ruchem kieruje sygnalizacja świetlna  

 skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo) - skrzyżowanie, na którym należy 

objechać wysepkę znajdującą się na środku skrzyżowania. Zasady pierwszeństwa 

określają przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnalizacja świetlna.  

UWAGA: Pojazd uprzywilejowany na skrzyżowaniu ma ZAWSZE pierwszeństwo.  
 

Ruch na skrzyżowaniu może być kierowany przez: 

1. osobę kierującą ruchem (policjant, strażak, strażnik miejski)  

2. sygnalizację świetlną   

3. znaki drogowe pionowe i poziome     

4. ogólne przepisy ruchu drogowego  

 

 



 Na skrzyżowaniach równorzędnych obowiązuje zasada pierwszeństwa z prawej 

strony (czasami zwana regułą prawej ręki), która mówi, że pierwszy jedzie ten, kto 

nie ma nikogo po swojej prawej stronie (ustępuje pierwszeństwa wszystkim 

pojazdom znajdującym się na drodze z prawej strony). 

 

Notatka do zeszytu 

Pojazd uprzywilejowany - karetka pogotowia, policja, straż pożarna jadące na sygnałach 

świetlnych i dźwiękowych. Do pojazdów uprzywilejowanych można zaliczyć także pojazdy 

np. pogotowia gazowego czy Biura Ochrony Rządu.  

Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie 

lub rozwidlenie. 

 

 Spróbuj na podstawie powyższych zasad wykonać ćwiczenia z podręcznika – str. 54-

57. 
 

 

UWAGA!   NIE WYSYŁAMY ĆWICZEŃ! 

 

 

Pozdrawiam Was serdecznie – Ewa Kędzierska


