
Technika klasa 4 -30 marzec 

 

Temat: Manewr skrętu w prawo oraz manewr włączania się do ruchu i omijania 

 

1. Przeczytaj i zapoznaj się z treścią: 

Włączanie się do ruchu, jest wtedy gdy wjeżdżasz na jezdnię, albo gdy z jednego rodzaju 

drogi wjeżdżasz na inną. Na przykład: z parkingu, polnej drogi, z lasu wjeżdżasz na jezdnię lub 

z drogi dla rowerów na pobocze albo z podwórka na chodnik. Włączanie się do ruchu to także 

rozpoczynanie jazdy po postoju lub zatrzymaniu, które nie wynikały z warunków lub przepisów 

ruchu drogowego. Musisz wtedy zachować szczególną ostrożność - jechać wolno, oceniać 

sytuację i ustępować pierwszeństwa wszystkim pojazdom oraz pieszym znajdującym się na 

drodze, po której masz zamiar jechać. Manewr włączania się do ruchu staje się niebezpieczny, 

gdy np. zaparkowany pojazd, żywopłot czy inna przeszkoda zasłaniają ci widoczność. W takiej 

sytuacji wyjeżdżając z posesji, poproś kogoś, by stanął w miejscu, gdzie jest dobra widoczność 

i powiedział ci, czy możesz bezpiecznie włączyć się do ruchu. Rower nie ma kierunkowskazów, 

które mówiłyby innym uczestnikom ruchu, że zamierzasz skręcić - zastępują je twoje ręce. 

Dlatego zawsze, gdy skręcasz, sygnalizuj ten zamiar ręką wyciągniętą w kierunku skrętu. 

 

 

 

 

 

 

Skręt w prawo -Postępujemy wtedy następująco: 

 

Omijanie - oznacza przejeżdżanie obok stojącego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody. 

Jeśli pojazdy, które jadą w tym samym kierunku co ty, zatrzymały się przed przejściem dla 

pieszych lub przejazdem dla rowerów, by umożliwić im bezpieczne przejście przez ulicę, ty 

także musisz się zatrzymać. 



Nie wolno ci omijać tych pojazdów! 

Wykonując manewr omijania: 

• po upewnieniu się, czy nie zajeżdżasz nikomu drogi, zasygnalizuj swój zamiar, 

wystawiając lewą rękę, 

• rozpocznij omijanie, upewniając się, że jesteś bezpieczny 

• wracaj na poprzedni tor jazdy, sygnalizując ten zamiar prawą ręką, 

• zbliż się do krawędzi jezdni i kontynuuj jazdę. 

 

 

Odpowiedz na następujące pytania: (odpowiedzi zapisz w zeszycie) 

1. Kiedy włączasz się do ruchu? 

2. Jak się powinieneś zachować włączając się do ruchu? 

3. Jak wykonać manewr omijania? 

4. Jak wykonać manewr skrętu w prawo? 

Zdjęcia z zrobionym zadaniem wysyłamy na adres kucharg@wp.pl do 5 kwietnia 

mailto:kucharg@wp.pl

