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Część II
Zdobywamy kartę rowerową

TEMAT 3:

POJĘCIA PODSTAWOWE 



Droga - jest to jezdnia, pobocze, chodnik, droga dla pieszych 

lub droga dla rowerów.

Po drodze jeżdżą pojazdy, zatrzymują się na niej, chodzą piesi.

Podstawa prawna:

Art. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym



Autostrada - droga dwujezdniowa, oznaczona znakami drogowymi.

Mogą po niej jeździć tylko pojazdy samochodowe, ale nie

quady.

Czy rowerzysta może wjechać na autostradę?

NIE !!!



Droga ekspresowa – tak samo jak autostrada jest tylko dla pojazdów

samochodowych, bez quadów.

Czy rowerzysta może wjechać na drogę ekspresową?

NIE !!!



Droga z pierwszeństwem - jest to droga odpowiednio oznakowana.

Jadąc nią masz pierwszeństwo przejazdu.



Droga podporządkowana - jest to droga oznakowana odpowiednimi

znakami. Jadąc tą drogą musisz ustąpić pierwszeństwa innym

kierującym.



Ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, który

zmusiłby innego kierującego do zmiany kierunku jazdy,

zajmowanego pasa ruchu lub istotnej zmiany prędkości

(hamowanie), a pieszy musiałby zwolnić, zatrzymać się lub

przyspieszyć.



Droga jednokierunkowa (jednojezdniowa) – to droga oznakowana

odpowiednim znakiem.



Jezdnia - jest to część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.



Pas ruchu – to każdy z podłużnych pasów jezdni do ruchu jednego rzędu

pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami

drogowymi.



Niewyznaczone pasy ruchu –

o ilości pasów ruchu decyduje 

szerokość jezdni i szerokość pojazdu 

wielośladowego poruszającego się 

po tej jezdni.

Wyznaczone pasy ruchu –

jezdnia może posiadać pasy ruchu 

wyznaczone przez namalowane na 

jezdni znaki poziome.



Pobocze - to część drogi przyległa do jezdni, którą mogą chodzić piesi,

jeździć niektóre pojazdy (np. rowery) lub na której można

zatrzymywać się.



Chodnik – to część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.



Ruch kierowany – ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji

świetlnej albo przez uprawnioną osobę, np. policjanta.



Strefa zamieszkania – obszar   na którym obowiązują szczególne zasady 

ruchu  drogowego.



Strefa ruchu – obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną.            



Niedostateczna widoczność - to widoczność występująca w nocy, a także

w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza w dzień.

Zmniejszona przejrzystość powietrza -

jest to stan spowodowany mgłą, dużymi

opadami atmosferycznymi lub innymi

przyczynami (zapylenie, zadymienie itp.).

Pamiętaj, że w takich warunkach jazda rowerem jest bardzo trudna

i ryzykowna. Możesz nie być widoczny dla innych uczestników ruchu

drogowego – warto wtedy dla własnego bezpieczeństwa jechać

chodnikiem i mieć ubraną kamizelkę odblaskową.



Zmniejszona przejrzystość powietrza – obowiązki:

• używanie świateł, w które pojazd jest wyposażony w czasie jazdy

i podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu

drogowego,

• w czasie mgły korzystanie z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe

jazda jak najbliżej krawędzi jezdni i niewyprzedzanie innego pojazdu.



Pojazd uprzywilejowany - to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci

niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe

o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania

lub drogowymi.



Pojazdy uprzywilejowane mogą jechać w kolumnie. Wtedy pojazdy na

początku i na końcu kolumny wysyłają dodatkowo czerwone błyskowe

sygnały świetlne.



Uczestnik ruchu – to pieszy, kierujący lub każda inna osoba przebywająca

w pojeździe lub na pojeździe na drodze.



Kierujący – to osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów,

prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem lub pędzi zwierzęta

pojedynczo lub w stadzie.



Kierowca – to osoba, która posiada uprawnienia do kierowania pojazdem

silnikowym lub motorowerem.



Pieszy - to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze, osoba

prowadząca, ciągnąca lub pchająca rower, motorower,

motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osoba

poruszająca się na wózku inwalidzkim, a także osoba w wieku

do 10 lat kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej.



Zapanowała moda na przemieszczanie się po ulicach miast na hulajnodze. 

Pamiętaj: w opracowywaniu są przepisy regulujące jazdę na hulajnodze. 

Prawdopodobnie hulajnoga elektryczna zostanie potraktowana w ruchu 

drogowym jak rower i wówczas jej miejscem na drodze będą ścieżki rowerowe, 

jezdnia - jeżeli dopuszczalna prędkość jazdy będzie ograniczona do 30 km/h 

dla samochodów i innych pojazdów i tylko wyjątkowo chodnik.

Aktualnie używając hulajnogi przy której

odpychasz się nogą lub hulajnogi elektrycznej

jesteś traktowany jak pieszy. Należy poruszać

się po chodniku z prędkością podobną do

prędkości pieszego. Przed skorzystaniem z

przejścia dla pieszych lub przekraczaniem jezdni

w innym miejscu, należy się zatrzymać

i dostać się na chodnik po drugiej stronie

po upewnieniu się, że jest to bezpieczne.



Rower - to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 90 cm, poruszany siłą

mięśni osoby jadącej tym pojazdem.

Czasem rower może posiadać silnik elektryczny do napędu.

Pojazd szerszy niż 90 cm to wózek rowerowy. 



Droga dla rowerów - jest to droga lub jej część oznaczona odpowiednimi

znakami drogowymi, przeznaczona do ruchu rowerów.

Oddzielona jest ona od jezdni.

Może być jedno lub dwukierunkowa,

o czym informują znaki drogowe.



Droga dla pieszych - jest to droga lub jej część oznaczona odpowiednimi

znakami drogowymi, przeznaczona do ruchu pieszych.



Pas ruchu dla rowerów - jest to część jezdni przeznaczona do ruchu

rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi

znakami drogowymi.



Śluza dla rowerów - to część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej

szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu, przeznaczona do

zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia

pierwszeństwa.



Przejście dla pieszych – to powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów

lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych,

oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.



Przejazd dla rowerzystów – to powierzchnia jezdni lub torowiska

przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona

odpowiednimi znakami drogowymi.



Szczególna ostrożność – to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi

i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji

zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednie

szybkie reagowanie.

Należy wtedy maksymalnie się 

skoncentrować, poszerzyć pole 

obserwacji i przygotować się na 

konieczność hamowania, zmianę 

toru jazdy, a nawet użycie dzwonka.



Droga twarda – to droga o nawierzchni twardej np. asfaltowej, betonowej

lub kostkowej o długości co najmniej 20 metrów.

Inna droga jest drogą gruntową.



Skrzyżowanie – to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię,

ich połączenie lub rozwidlenie łącznie w powierzchniami utworzonymi

przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia.

Skrzyżowaniem nie jest przecięcie, połączenie

lub rozwidlenie:

- drogi twardej z drogą gruntową np. drogą 

polną,

- z drogą stanowiącą dojazd do obiektu 

znajdującego się przy drodze np. parkingu, 

posesji,

- z drogą wewnętrzną np. wjazdy i wyjazdy 

na osiedla.
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