
Przygotowanie do karty rowerowej - część 3



Podstawowe manewry 
w ruchu drogowym

• Do podstawowych manewrów w ruchu 
drogowym zaliczmy:

a)  Włączanie się do ruchu

b)  Zmiana kierunku jazdy

c) Wymijanie 

d) Omijanie

e) Wyprzedzanie



Włączanie się do ruchu

• Włączanie się do ruchu - to rozpoczęcie jazdy po 
wcześniejszym postoju lub zatrzymaniu się. 
Rowerzysta włącza się do ruchu, gdy wyjeżdża  na 
drogę z podwórka, pola, parkingu, pobocza, drogi 
osiedlowej lub ścieżki rowerowej. Rowerzysta 
przed wykonaniem tego manewru powinien 
ustąpid pierwszeostwa innym pojazdom i upewnid 
się czy może  bezpiecznie wjechad na drogę. Musi 
zasygnalizowad swój zamiar  poprzez wyciągnięcie 
ręki w lewo lub w prawo.



Włączanie się do ruchu

• Wyjazd pojazdu z podwórka,
pobocza.



Zmiana kierunku ruchu

Do zmiany kierunku ruchu zaliczamy 

- skręt w lewo

- skręt w prawo

- zawracanie 

- zmiana pasa ruchu



Manewr skrętu w lewo

1. Skręcając w lewo rowerzysta upewnia się czy nie 
zakłóci ruchu innych pojazdów, następnie 
sygnalizuje zamiar skrętu, wystawiając lewą rękę

2. Następnie dojeżdża do środka jezdni

3. Ponownie sygnalizuje  że będzie skręcad w lewo,  
a następnie sprawdza, czy z prawej i lewej strony 
oraz z naprzeciwka  nie nadjeżdża  żaden pojazd. 
Jeśli jest to możliwe wykonuje bezpiecznie ten 
manewr.



Manewr skrętu w lewo



Manewr skrętu w prawo

1. Rowerzysta, który skręca w prawo ( bez 
zmiany pasa ruchu ) najpierw, sygnalizuje 
zamiar skrętu wystawiając prawą rękę

2. Potem dojeżdża do skrzyżowania i upewnia 
się że może bezpiecznie wykonad manewr

2. Jeśli jest taka możliwośd, to  bezpiecznie 
skręca w prawo.



Manewr skrętu w prawo



Zmiana pasa ruchu

1. Kierujący rowerem, zmieniając zajmowany 
pas ruchu, jest obowiązany ustąpid 
pierwszeostwa pojazdowi jadącemu po pasie
ruchu, na który zamierza wjechad, oraz 
pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z 
prawej strony. 

2. Wykonad manewr ze szczególną ostrożnością.



Zmiana pasa ruchu



Manewr zawracania

1. Zawracanie polega na zmianie kierunku jazdy 
na przeciwny. Podczas zawracania, rowerzysta 
powinien zachowad szczególną ostrożnośd

2. Wyraźnie zasygnalizowad zamiar zawracania

3. Wykonad manewru jedynie w warunkach, w 
których nie spowoduje to zagrożenia 
bezpieczeostwa innych.



Manewr zawracania



Manewr wymijania

1. Manewr wymijania polega na przejeżdżaniu obok 
pojazdu lub uczestnika ruchu, który  porusza się  w 
przeciwnym  kierunku.



Manewr omijanie

1. Omijanie - jest to przejeżdżanie obok 
stojącego pojazdu lub innej przeszkody 
znajdującej się na drodze

2. Rowerzysta powinien przepuścid 
nadjeżdżających z przeciwka, zasygnalizowad 
koniecznośd  zjazdu i dopiero wtedy  
rozpocząd omijanie



Manewr omijania



Manewr wyprzedzania

1. Wyprzedzanie – manewr przejeżdżania obok pojazdu 
lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym 
kierunku, ale z mniejszą prędkością

2. Rowerzysta sprawdza czy ma odpowiednią 
widocznośd i dostateczne miejsce do wyprzedzania 

3. Rowerzysta upewnia się czy kierujący jadący za nim, 
nie rozpoczął wyprzedzania; 

4. Czy kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie 
ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania 
innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany 
pasa ruchu.



Manewr wyprzedzania



Rowerzysto zapamiętaj !

Wykonując jakikolwiek    
manewr na drodze musisz 
zachowad  szczególną 
ostrożnośd



Teksty źródłowe i obrazy:

• Podręcznik  do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej –Jak to działa? 
Wydawnictwa Nowa Era

• ttps://www.google.com/search?q=Manewry+na+drodze&tbm=isch&ved=2ahUKE
wjNndTC94T3AhUExyoKHchwDCMQ2-
cCegQIABAA&oq=Manewry+na+drodze&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCCMQ7wMQJzIH
CCMQ7wMQJzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIAB
CABDIGCAAQBRAeMgYIABAFEB46CggjEO8DEOoCECc6BAgAEAM6CwgAEIAEELEDEI
MBOgQIABBDOggIABCABBCxAzoICAAQsQMQgwFQt0BYjXZggpQBaAFwAHgDgAHn
AYgBpR2SAQYzNC43LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img
&ei=JGlQYs37DYSOqwHI4bGYAg&bih=548&biw=1280&client=firefox-b-d 


