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PORUSZANIE SIĘ ROWERZYSTY PO DRODZE

Rowerzysta jest obowiązany:

korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla 
rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w 
którym się porusza lub zamierza skręcić,

zachować szczególną ostrożność i ustępować 
miejsca pieszym, gdy porusza się po drodze dla 
rowerów i pieszych.



ZASADA RUCHU PRAWOSTRONNEGO

Pojazdy powinny się jeździć prawą stroną 
jezdni, jak najbliżej prawej krawędzi. Jeśli 
droga posiada dwie jezdnie to wolno jechać 
tylko po prawej stronie.

Rowerzyści mają obowiązek poruszania się po 
poboczu, chyba że nie nadaje się ono do 
jazdy lub ruch roweru  

Jeśli droga nie posiada pobocza wtedy 
rowerzysta  porusza się po jezdni, ale  jak 
najbliżej jej prawej krawędzi.



ROWERZYSTA JADĄCY PO POBOCZU



ROWERZYSTA NA ŚCIEŻCE  ROWEROWEJ

Ścieżka rowerowa ( inaczej droga dla rowerów ) 
to najbezpieczniejsze miejsce do poruszania się 
rowerem. Pierwszeństwo na ścieżce rowerowej 

przysługuje rowerzystom - muszą ustępować 
jedynie osobom niepełnosprawnym. Wszędzie , 
gdzie są  wytyczone ścieżki dla rowerów, 
kierujący rowerami  mają obowiązek z nich 
korzystać. 



ROWERZYSTA NA ŚCIEŻCE ROWEROWEJ



ROWERZYSTA  NA  CHODNIKU

Chodnik  jest  przeznaczony  dla  pieszych.                                     

W wyjątkowych przypadkach prawo do korzystania z 

niego maja także rowerzyści. Taka zasada obowiązuje, 

gdy spełnione są trzy warunki:

 szerokość tej części drogi wynosi co najmniej 2 metry  

na jezdni pojazdy mogą się poruszać z prędkością  

większą niż 50km/h i nie została wytyczona droga 

rowerowa

Rowerzysta może jechać  po chodniku, gdy jego 

bezpieczeństwu zagrażają warunki pogodowe np.: 

śnieg czy gęsta mgła.



ROWERZYSTA  NA CHODNIKU



ROWEREM  PO  JEZDNI

Na niektórych jezdniach są wydzielone pasy dla 
rowerów. Pełnią one funkcję jak drogi rowerowe, 
ale nie są tak dobrze jak one odseparowane od 
ruchu samochodowego.

Jeśli na drodze nie ma chodnika, ścieżki 
rowerowej ani pasa dla rowerów, rowerzyści  
korzystający z jezdni mają obowiązek poruszać się 
po poboczu lub w przypadku jego braku – prawą  
częścią  pasa ruchu.



ROWEREM   PO   JEZDNI



ROWERZYŚCI JADĄCY W GRUPIE

Rowerzyści  jadący w grupie, powinni  

poruszać się jeden za drugim

W jednej kolumnie nie może jechać więcej niż 
15 rowerów

Odległość  pomiędzy kolumnami musi wynosić 

co najmniej 200 metrów



ROWERZYŚCI  PORUSZAJĄCY SIĘ  W  GRUPIE



TEKSTY ŹRÓDŁOWE I OBRAZY:

 Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły Podstawowej wydawnictwa Nowa Era

 https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rowerem-przez-ulice-hallera

 https://moto.pl/MotoPL/7,88389,25904881,kodeks-rowerzysty-czyli-najwazniejsze-zasady-jazdy-

rowerem.html 

 https://brd.edu.pl/brd2/strony/rowery5.html 

 https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,10570252,rowerem-po-chodniku-bo-po-jezdni-

strach-jechac.html?disableRedirects=true


