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Scenariusz 2 

 

TEMAT:  Pieszy i rowerzysta jako uczestnik ruchu drogowego. 
 

Cel zajęć: 

 Zapoznanie z ogólnymi przepisami dotyczącymi kierujących rowerami, wdrażanie do 

przestrzegania zasad obowiązujących rowerzystów, utrwalenie wybranych. znaków 

drogowych dotyczących rowerzystów, 

 

Środki  dydaktyczne: 

 plansze ze znakami drogowymi. 

 

Metody i formy pracy: 

 rozmowa, pogadanka 

 

Przebieg zajęć: 

 

 

1.Na początku zajęć przypominamy znaki drogowe: 

 

 

C-
13 

 

Droga dla rowerów Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami 
jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi. 

C-

13a 

 

Koniec drogi dla 

rowerów 

Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami 

jednośladowymi. 

  

 

Droga dla pieszych i 

kierujących rowerami 
jednośladowymi 

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 

oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących 
rowerami jednośladowymi; Symbole oddzielone kreską poziomą 

oznaczają, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej 

szerokości jezdni; 

  

 

Droga dla pieszych i 
kierujących rowerami 

jednośladowymi 

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 
oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących 

rowerami jednośladowymi; Symbole oddzielone kreską pionowo 

oznaczają, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio 

po prawej i lewej stronie jezdni; 

  

 

Koniec drogi dla 

pieszych i kierujących 

rowerami 
jednośladowymi 

Występuje w trzech odmianach, odpowiednio dla znaków 

rozpoczynających drogę dla pieszych i kierujących rowerami 

jednośladowymi. 

 

2. Wspólnie z uczniami ( może być najpierw praca w zespołach) ustalamy i zapisujemy 
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    ZASADY KORZYSTANIA Z DROGI PRZEZ ROWERZYSTĘ: 

 Rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub drogi dla 

rowerów i pieszych. 

 Gdy nie ma drogi dla rowerów rowerzysta powinien korzystać z pobocza. 

 Jeśli pobocze nie nadaje się do jazdy( lub jazda utrudniałaby ruch pieszych) 

 i nie ma drogi rowerowej, rowerzysta porusza się po jezdni, jak najbliżej jej 

prawej krawędzi. 

 W przypadku, gdy jedzie więcej niż jeden rower, powinny one poruszać się 

jeden za drugim. 

 Rowerzysta może w wyjątkowych sytuacjach poruszać się po chodniku. 

 Jadąc po chodniku rowerzysta powinien jechać powoli, zachować szczególną 

ostrożność i ustępować miejsca pieszym. 

 Kierować rowerem wieloosobowym może osoba, która ukończyła 17 lat. 

 Rowerzysta powinien zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego go 

pojazdu. 

 Rowerzysta powinien zachować szczególną ostrożność przy zbliżaniu się do 

przejść dla pieszych i przejazdów kolejowych. 

 

 

3.Następnie przypominamy dzieciom znaki drogowe zabraniające rowerzyście korzystanie z 

drogi: 

 

 

B-

1 

 

Zakaz ruchu w 

obu 

kierunkach 

Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i 

poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-

1 tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.3, 4 

B-

2 

 

Zakaz wjazdu Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego 

umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i 
poganiaczy. Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że znak 

nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni 

pas ruchu dla rowerów. 

B-

9 

 

Zakaz wjazdu 

rowerów 

Oznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu. 

 

 

4.Omawiamy potem wspólnie z dziećmi, czego zabrania się rowerzyście. 

 

Kierującemu rowerem zabrania się: 

 

- jazdy obok innego uczestnika ruchu 

- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy i nóg na pedałach 

- czepiania się pojazdów 
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- ciągnięcia osób za rowerem np. na wrotkach 

- przewożenia innych osób, jeśli nie ma się 17 lat 

 

5.Omawiamy dokładnie w jaki sposób rowerzysta powinien przekraczać jezdnię: 

 

* na przejściu dla pieszych-musi zejść z roweru i go przeprowadzić 

* na przejeździe dla rowerzystów. 

 

6. Omawiamy dokładnie znak „ przejazd dla rowerzystów” : 

 

D-

6a 

 

Przejazd dla 

rowerów 

Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek 

drogi. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem 
jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na 

niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na 

nie wjeżdżających. 

D-

6b 

 

Przejście dla 

pieszych i 

przejazd dla 
rowerzystów 

Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania 

rowerzystów w poprzek drogi. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca 

oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie 
narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach 

lub na nie wchodzących oraz rowerzystów znajdujących się w tych 

miejscach lub na nie wjeżdżających. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-

27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez 
dzieci. 

 

 

P-11 

 

Przejazd dla rowerzystów Oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów. 

 

7. Podsumowanie zajęć:  

 

 Dzieci wymieniają zasady, których powinien przestrzegać rowerzysta, poruszając się po 

drodze. W szczególności zwracamy uwagę na to, jak powinien postępować rowerzysta, aby 

zapewnić sobie i innym uczestnikom drogi bezpieczeństwo. 


