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PODSTAWOWE OKREŚLENIA Z KODEKSU DROGOWEGO

Jezdnia – część drogi przeznaczona do
ruchu pojazdów. Określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni.
Pobocze – część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów,
postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub
pędzenia zwierząt.
Chodnik – część drogi przeznaczona do
ruchu pieszych.
Droga dla rowerów – droga lub jej część
przeznaczona do ruchu rowerów, ozna-

DROGA

Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi
dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych
w znajdującym się w obrębie tego pasa,
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem
lub pędzenia zwierząt.
Pas ruchu – każdy z podłużnych pasów
jezdni wystarczający do ruchu jednego
rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.

czoną odpowiednimi znakami drogowymi. Droga dla rowerów jest oddzielona
od innych dróg lub jezdni tej samej drogi
konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Znak „droga dla
pieszych” oznacza
drogę lub jej część
przeznaczoną dla
pieszych, którzy są
obowiązani z niej
korzystać.
Droga dla pieszych - droga lub jej część
przeznaczona do ruchu pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.
Pas ruchu dla rowerów – część jezdni
przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi
znakami drogowymi.

Śluza dla rowerów – 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, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.
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DROGA

PODSTAWOWE OKREŚLENIA Z KODEKSU DROGOWEGO
Droga wewnętrzna – drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone
do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.

Droga twarda – droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej
oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni
przekracza 20 m. Inne drogi są drogami Znak „droga ekspresowa” oznacza początek lub kontynuację tej drogi.
gruntowymi.
Droga ekspresowa – droga dwu- lub jednojezdniowa, oznaczona odpowiednimi
znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca.

Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym
poziomie dróg mających jezdnię, ich
połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie
przecięcia, połączenia lub rozwidlenia.
Określenie to nie dotyczy przecięcia, po- Autostrada – droga dwujezdniowa,
łączenia lub rozwidlenia drogi twardej oznaczona odpowiednimi znakami droz drogą gruntową, z drogą stanowiącą gowymi, na której nie dopuszcza się rudojazd do obiektu znajdującego się przy chu poprzecznego, przeznaczona tylko
drodze lub z drogą wewnętrzną.
do ruchu pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem czterokołowca, które na
równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć
prędkość co najmniej 40 km/h, w tym
również w razie ciągnięcia przyczep.
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PODSTAWOWE OKREŚLENIA Z KODEKSU DROGOWEGO

POJAZD
Pojazd – środek transportu przeznaczo- Pojazd samochodowy – pojazd silnikony do poruszania się po drodze oraz ma- wy, którego konstrukcja umożliwia jazdę
szynę lub urządzenie do tego przystoso- z prędkością przekraczającą 25 km/h.
wane.
Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Pojazd silnikowy – pojazd wyposażony Pojazd wolnobieżny – pojazd silnikowy,
w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojaz- którego konstrukcja ogranicza prędkość
du szynowego.
jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.
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POJAZD

PODSTAWOWE OKREŚLENIA Z KODEKSU DROGOWEGO

Pojazd używany do celów specjalnych
– pojazd samochodowy przystosowany w sposób szczególny do przewozu
osób lub ładunków, używany przez Siły
Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję,
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne,
Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną,
Służbę Celno-Skarbową, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną.

Pojazd członowy – zespół pojazdów
składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą.

Ciągnik samochodowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie
wyłącznie do ciągnięcia przyczepy. Określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy.
12

Samochód ciężarowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie
do przewozu ładunków. Określenie to
obejmuje również samochód ciężarowo
- osobowy przeznaczony konstrukcyjnie
do przewozu ładunków i osób w liczbie
od 4 do 9 łącznie z kierowcą.

Autobus – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu
więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Autobus szkolny – autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy
pomarańczowej, oznaczony z przodu
i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy
białej, z napisem barwy czarnej „autobus
szkolny”.

DROGA ZATRZYMANIA POJAZDU

RUCH DROGOWY

Całkowita droga zatrzymania pojazdu Całkowita droga hamowania pojazdu
składa się z:
zależy od:
•
Drogi przebytej w czasie reakcji •
Rodzaju nawierzchni (np. asfalt, kostkierowcy od momentu zauważenia
ka kamienna, beton, żwir).
przeszkody.
•
Stanu nawierzchni (sucha, mokra,
•
Podjęcia decyzji o hamowaniu, aż
ośnieżona, gołoledź, posypana piado rozpoczęcia hamowania.
skiem, grysem).
•
Drogi przebytej przez pojazd w •
Stanu technicznego pojazdu - oguczasie działania hamulców do momienia, sprawności układu hamulcomentu zatrzymania pojazdu.
wego, wagi pojazdu.
•
Doświadczenia kierującego i jego
stanu psychofizycznego (np. zmęczenie, zażycie leków osłabiających
zdolności psychomotoryczne).
•
Aktualnej prędkości pojazdu w momencie rozpoczęcia hamowania.
Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko
z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
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RUCH DROGOWY
Kierujący pojazdem (pojazd nr 3), zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi
jadącemu po pasie ruchu (pojazd nr 1), na
który zamierza wjechać, oraz pojazdowi
(pojazd nr 2) wjeżdżającemu na ten pas z
prawej strony.
Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar
zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu
oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Z AW R AC A N I E

Do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo.

Zawracanie
Zabrania się zawracania:
Do środka jezdni lub na jezdni o ruchu
jednokierunkowym do lewej jej krawędzi
– jeżeli zamierza skręcić w lewo.
Jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają
skręcenie zgodnie z tymi regułami lub
dopuszczalna jest jazda wyłącznie w
jednym kierunku, powyższych zasad nie
stosuje się.

•

W tunelu.

•

Na moście, wiadukcie.

•

Na drodze jednokierunkowej.
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ZACHOWANIE
WOBEC PIESZYCH

RUCH DROGOWY
czyli takiego, na którym pierwszeństwo
nie jest określone znakami:

kontynuowania jazdy oraz zabrania się
rozdzielania kolumny pieszych.

Kierujący pojazdem (pojazd nr 1), zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i
ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony (pojazd nr
2), a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego (pojazd nr
3) na wprost lub skręcającemu w prawo.

Zachowanie wobec pieszych.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do
przejścia dla pieszych, jest obowiązany
zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
Kierujący pojazdem, przejeżdżając
przez chodnik, drogę dla pieszych lub
plac bez wyodrębnionych jezdni i chodników, jest obowiązany jechać powoli i
ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
Reguły tej nie stosuje się do pojazdu
szynowego, który ma pierwszeństwo
w stosunku do innych pojazdów, bez
względu na to, z której strony nadjeżdża.
Powyższe przepisy stosuje się również
w razie przecinania się kierunków ruchu
poza skrzyżowaniem.

Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić
pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię
drogi, na którą wjeżdża.
Kierującemu pojazdem zabrania się:

Kierującemu pojazdem zabrania się wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do
36

RUCH DROGOWY

•

Wyprzedzania pojazdu na przejściu
dla pieszych i bezpośrednio przed
nim, z wyjątkiem przejścia, na któKierujący pojazdem jest obowiązany
rym ruch jest kierowany.
zachować szczególną ostrożność przy
przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego
się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie
jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub
stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki
czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik.
Przepisy te stosuje się odpowiednio przy
ruchu innych pojazdów komunikacji puOmijania pojazdu, który jechał w blicznej.
tym samym kierunku, lecz zatrzymał
się w celu ustąpienia pierwszeństwa
pieszemu.

ZACHOWANIE
WOBEC PIESZYCH

•

W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący
jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu
umożliwienia jej przejścia.
•

Jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
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RUCH DROGOWY
•

PRZEWOŻENIE
ŁADUNKU

Ładunek wystający poza przednią lub
boczne płaszczyzny obrysu pojazdu
powinien być oznaczony. Dotyczy to
również ładunku wystającego poza tylną
płaszczyznę obrysu pojazdu na odległość
większą niż 0,5 m. Ustala się następujące
oznakowanie ładunku:
•

•
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Wysokość pojazdu z ładunkiem nie
może przekraczać 4 m.

Ładunek nie może wystawać z tyłu
pojazdu na odległość większą niż 2
m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów. W przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy.

•

Ładunek wystający z przodu pojazdu oznacza się chorągiewką barwy
pomarańczowej lub dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami,
tak aby były widoczne z boków i z
przodu pojazdu, a w okresie niedostatecznej widoczności ponadto
światłem białym umieszczonym na
najbardziej wystającej do przodu
części ładunku.

•

Ładunek wystający z boku pojazdu oznacza się chorągiewką barwy
pomarańczowej o wymiarach co
najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną
przy najbardziej wystającej krawędzi
ładunku.

Ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą
niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny
obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.

RUCH DROGOWY

•

W okresie niedostatecznej widoczności ładunek wystający z boku
oprócz chorągiewki ponadto białym światłem odblaskowym skierowanym do przodu oraz czerwonym
światłem i czerwonym światłem
odblaskowym skierowanym do tyłu.
Światła te nie powinny znajdować
się w odległości większej niż 40 cm
od najbardziej wystającej krawędzi
ładunku.

Jeżeli długość wystającego z boku
ładunku, mierzona wzdłuż pojazdu,
przekracza 3 m, to chorągiewkę i
światła umieszcza się odpowiednio
przy przedniej i tylnej części ładunku.

PRZWOŻENIE
ŁADUNKU

•

•

Ładunek wystający z tyłu pojazdu
oznacza się pasami białymi i czerwonymi umieszczonymi bezpośrednio
na ładunku lub na tarczy na jego tylnej płaszczyźnie albo na zawieszonej
na końcu ładunku bryle geometrycznej (np. stożku, ostrosłupie). Widoczna od tyłu łączna powierzchnia pasów powinna wynosić co najmniej
1000 cm2, przy czym nie może być
mniej niż po dwa pasy każdej barwy.

•

Ponadto w okresie niedostatecznej
widoczności na najbardziej wystającej do tyłu krawędzi ładunku umieszcza się czerwone światło i czerwone
światło odblaskowe.
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SKRZYŻOWANIE
Z SYGNALIZACJĄ

SKRZYŻOWANIA RONDA

82

Ze względu na nadawany sygnał w
kształcie zielonej strzałki, pojazd nr 1 będzie mógł kontynuować manewr skrętu
w prawo mimo nadawanego sygnału
czerwonego, który zakazuje wjazdu za
sygnalizator, jeżeli zatrzyma się przed
sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.
Pojazd nr 1 jest obowiązany ustąpić
pierwszeństwa pieszemu nr 3 przed sygnalizatorem a następnie pojazdowi nr 2
przy krawędzi jezdni.

Sygnały świetlne nadawane przez ten
sygnalizator kierunkowy dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych
strzałką (strzałkami).
Sygnał zielony nadawany przez ten sygnalizator kierunkowy oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie
występuje kolizja z innymi uczestnikami
ruchu.
Sygnalizatory kierunkowe nadające
sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być
umieszczone po prawej stronie drogi.

SKRZYŻOWANIA RONDA

SKRZYŻOWANIE
Z SYGNALIZACJĄ

Ze względu na nadawany sygnał zielony,
który zezwala na wjazd za sygnalizator,
przez sygnalizatory kierunkowe:
•
Pojazd nr 1 może jechać w kierunku
wskazanym strzałką (w lewo). Poza
tym jego trasa przejazdu nie koliduje
z innymi uczestnikami ruchu.
•
Pojazd nr 2 może jechać w kierunku
wskazanym strzałką (prosto). Poza
tym jego trasa przejazdu nie koliduje
z innymi uczestnikami ruchu.
•
Pojazdy nr 3 oraz nr 4 mają nadawany sygnał czerwony, który zakazuje
wjazdu za sygnalizator.
•
Pojazdy nr 5 oraz nr 6 mają nadawany sygnał czerwony, który zakazuje
wjazdu za sygnalizator

Znak „ruch okrężny” oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy
lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Skrzyżowania z ruchem okrężnym
Zasady ogólne
Pojazd nr 1 wjeżdża na skrzyżowanie na
którym pierwszeństwo nie jest określone
znakami. Poza tym dostaje informację i
nakaz ruchu odbywającego się dookoła
wyspy. Pojazd nr 2 jest obowiązany ustą83
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SKRZYŻOWANIE Z
RUCHEM OKRĘŻNYM

pić pierwszeństwa pojazdowi nr 1, ponieważ znajduje się na skrzyżowaniu na
którym pierwszeństwo nie jest określone
znakami drogowymi.

Pojazd nr 1 jest obowiązany ustąpić
pierwszeństwa pojazdom szynowym nr
2 oraz nr 3. Pojazdy szynowe nr 2 oraz nr
3 znajdują się na skrzyżowaniu z ruchem
okrężnym, na którym pierwszeństwo nie
jest określone znakami drogowymi i mają
pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony
nadjeżdżają.

Ze względu na występującą konfigurację znaków „ustąp pierwszeństwa” oraz
„ruch okrężny” pojazd nr 1 jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi
nr 2. Pojazdy nr 1 oraz nr 2 znajdują się
na skrzyżowaniu ze znakami ustalającymi
pierwszeństwo przejazdu i ustalają między sobą pierwszeństwo przejazdu na
podstawie hierarchii drogi z pierwszeństwem przejazdu oraz drogi podporządkowanej. Drogą z pierwszeństwem jest
droga dookoła wyspy.
Wybrane rodzaje skrzyżowań z ruchem
okrężnym:

Znak „ruch okrężny” występujący łącznie
ze znakiem „ustąp pierwszeństwa” oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to
skrzyżowanie.
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•

Skrzyżowanie z ruchem okrężnym
klasyczne, jednopasowe. Jeden pas
ruchu ogranicza ilość punktów kolizyjnych z innymi uczestnikami ruchu.

SKRZYŻOWANIA RONDA

Skrzyżowanie z ruchem okrężnym
klasyczne, wielopasowe. Wyznaczone lub niewyznaczone pasy ruchu
na skrzyżowaniu można zmieniać w
zależności od wykonywanego manewru. Przy niektórych manewrach
podczas poruszania się po skrzyżowaniu występuje obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom
jadącym sąsiednim pasem ruchu.

•

Skrzyżowanie z ruchem okrężnym
tzw. „półturbinowe”. Ograniczona
swoboda przy zmianie pasa ruchu.
Zwiększone bezpieczeństwo podczas opuszczania skrzyżowania ze
względu na wyznaczone pasy ruchu
w zależności od obranego kierunku.

•

Skrzyżowanie z ruchem okrężnym
tzw „turbinowe”. Bardzo ograniczona swoboda przy zmianie pasa
ruchu. Kierunek ruchu na skrzyżowaniu wyznaczają kierunkowe pasy
ruchu, którymi pojazd porusza się
podczas przejazdu przez skrzyżowanie. Zwiększone bezpieczeństwo
podczas opuszczania skrzyżowania
i zminimalizowana ilość punktów
kolizyjnych z innymi uczestnikami
ruchu.

•

Skrzyżowanie z ruchem okrężnym
kierowane sygnalizacją świetlną.
Ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

SKRZYŻOWANIE Z
RUCHEM OKRĘŻNYM

•
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EGZAMIN NA PRAWO JAZDY

•
•

EGZAMIN W RUCHU DROGOWYM

•
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1.

2.

Skośne – wjazd przodem wyjazd
tyłem (możliwa jedna korekta toru
jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej. Po
zaparkowaniu musi być możliwość
opuszczenia pojazdu przez kierowcę
i pasażera z obydwu stron pojazdu,
a pojazd musi być zaparkowany w
sposób zgodny z przepisami ruchu
drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu). Parkowanie odbywa się z zachowaniem
zasad ruchu drogowego.

3.

Równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie
miejsca do parkowania – możliwa
jedna korekta toru jazdy) – wjazd
tyłem – wyjazd przodem, przy czym
miejsce do parkowania wyznacza
egzaminator, wskazując je osobie
egzaminowanej. Długość miejsca
do parkowania pomiędzy pojazdami
powinna stanowić około 2-krotność
długości pojazdu egzaminacyjnego.
W trakcie wykonywania manewru
możliwa jedna korekta toru jazdy.
Po zaparkowaniu pojazd nie może
stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku gdy pojazd parkuje równolegle
do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na
krawężnik. W przypadku błędnego

Przejazd przez przejścia dla pieszych.
Wykonanie jednego z następujących
manewrów parkowania (dotyczy
wyłącznie egzaminu państwowego
w zakresie prawa jazdy kategorii B i
B1):

Prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta
toru jazdy), przy czym miejsce do
parkowania wyznacza egzaminator,
wskazując je osobie egzaminowanej. Po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez
kierowcę i pasażera z obydwu stron
pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami
ruchu drogowego (należy sprawdzić
możliwość opuszczenia pojazdu).
Parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego.

EGZAMIN NA PRAWO JAZDY
wykonania manewru parkowania
możliwe jest wykonanie manewru w
innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania
manewru dopuszcza się zamiennie
wykonanie innego manewru parkowania.

•

Przejazd przez torowisko tramwajowe (dotyczy miast z komunikacją
tramwajową) i kolejowe (jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel

•

Przejazd przez tunel (jeżeli jest dostępny).

•

Przejazd obok przystanku tramwajowego (dotyczy miast z komunikacją
tramwajową) i autobusowego.

•

Wykonanie manewru wyprzedzania.

EGZAMIN W RUCHU DROGOWYM

•

Wykonanie, z zachowaniem zasad
ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej –
dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie
egzaminu państwowego w zakresie
prawa jazdy kategorii B1 i B): możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej
(bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki
itp.), zawracanie musi odbyć się przy
użyciu biegu wstecznego, miejsce
do zawracania wyznacza egzaminator.

położone w odległości większej niż
2,5 km od placu manewrowego
ośrodka egzaminowania, dokonuje
egzaminator biorąc pod uwagę w
szczególności: przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu,
zdarzenia drogowe).
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EGZAMIN NA PRAWO JAZDY
jej przejścia.

•
•
•

•

PRZERWANIE
E G Z A M I N U

•

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
Niezastosowanie się do:

•

•
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Sygnałów i poleceń podawanych
przez osoby uprawnione do kontroli
ruchu drogowego.
Niezastosowanie się do znaków:

•

Stop.

•

Zakaz wjazdu

•

Zakaz skręcania w lewo.

•

Zakaz skręcania w prawo.

Sygnałów świetlnych.

Sygnałów i poleceń podawanych
przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym.

EGZAMIN NA PRAWO JAZDY
•

Nakaz jazdy.

•

Wskazujących dozwolone kierunki
jazdy z pasa ruchu.

Linia podwójna ciągła.

•
•

Zakaz ruchu.
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

•

Na skrzyżowaniu.

Pojazdom szynowym.

•

Rowerzystom, podczas zmiany pasa
ruchu.

•

W razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów
jazdy pojazdów poruszających się
po tej samej drodze.

•

Podczas włączania się do ruchu.

PRZEWRANIE
E G Z A M I N U

•

•
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PIERWSZA POMOC
osób, u których podejrzewany jest uraz
kręgosłupa.
Aby ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, wykonaj następujące
czynności:
•
Jeśli poszkodowany nosi okulary –
zdejmij je.
•
Uklęknij przy poszkodowanym i
upewnij się, że leży na plecach i obie
nogi ma wyprostowane.
•

•
•
Rękę bliższą Tobie ułóż pod katem
prostym w stosunku do ciała i zegnij
w łokciu tak, aby dłoń ręki była skierowana do góry.

P O Z Y C J A
BEZPIECZNA

•

Drugą ręką chwyć za dalszą nogę poszkodowanego (tuż powyżej kolana)
i podciągnij ją ku górze, nie odrywając stopy od podłoża.
Złap dalszą rękę poszkodowanego w
taki sposób, aby palce dłoni poszkodowanego przeplatały się z Twoimi.
Przytrzymując dłoń dociśniętą do
policzka, pociągnij za dalszą nogę
tak, aby poszkodowany obrócił się
na bok w Twoim kierunku.

•
•
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Dalszą rękę przełóż w poprzek klatki piersiowej i przytrzymaj stroną
grzbietową przy bliższym tobie policzku poszkodowanego.

•

Odchyl głowę poszkodowanego do
tyłu, aby poprawić drożność dróg
oddechowych i ułatwić oddychanie
poszkodowanemu.
Oceń oddech oraz monitoruj stan
poszkodowanego.

PIERWSZA POMOC

Automatyczny defibrylator zewnętrzny
(AED)
Jeżeli na miejscu zdarzenia dostępny
jest AED, nie bój się go użyć. AED jest
bezpieczny i skuteczny także w Twoich
rękach. Bez opóźnienia stosuj się do jego
głosowych zaleceń. Standardowy automatyczny defibrylator zewnętrzny jest
odpowiedni dla osób dorosłych i dzieci
powyżej 8 lat.

A
E
D

Upewnij się, że Ty, poszkodowany i pozostali świadkowie zdarzenia jesteście
bezpieczni.
Oceń stan poszkodowanego.
•
Jeśli poszkodowany nie reaguje i nie
oddycha prawidłowo, poproś kogoś
o wezwanie pomocy oraz przyniesienie AED, jeśli jest dostępny.
•
Prowadź resuscytację krążeniowo-oddechową w sekwencji 30 uciśnięć
klatki piersiowej i 2 oddechy ratownicze.
Jeżeli jesteś sam, a AED jest w pobliżu,
rozpocznij od jego podłączenia.
Włącz go i naklej elektrody na odsłoniętą
klatkę piersiową poszkodowanego.
Jeśli pomocy udziela więcej niż jedna

osoba, prowadź resuscytację krążeniowo-oddechową podczas naklejania elektrod przez inną osobę.
Postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi/wizualnymi AED bez opóźnienia.
Upewnij się, że nikt nie dotyka poszkodowanego, gdy AED przeprowadza analizę
rytmu.
Jeżeli wyładowanie jest zalecane:
•
Upewnij się, że nikt nie dotyka poszkodowanego.
•
Naciśnij przycisk defibrylacji zgodnie
z poleceniem.
•
Po wyładowaniu natychmiast rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.
•
Kontynuuj postępowanie zgodnie z
dalszymi poleceniami głosowymi/
wizualnymi AED.
Jeżeli wyładowanie nie jest zalecane:
•
Niezwłocznie rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.
•
Kontynuuj postępowanie zgodnie z
dalszymi poleceniami głosowymi/
wizualnymi AED.
Postępuj zgodnie z poleceniami AED do
chwili, gdy:
•
Poszkodowany zacznie reagować
(poruszy się, otworzy oczy, zacznie
prawidłowo oddychać).
•
Przybędzie zespół ratownictwa medycznego lub inne służby ratunkowe.
•
Opadniesz z sił.
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ZNAKI DROGOWE

A-20 „odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym” ostrzega jadących jezdnią
jednokierunkową o miejscu, w którym
rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.

A-21 „tramwaj” ostrzega o przejeździe
przez tory tramwajowe.

A-25 „spadające odłamki skalne” ostrzega
o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.

Umieszczona pod znakiem A-21 tabliczka
T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym
przejeździe.

A-26 „lotnisko” ostrzega o możliwości
nadłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.

A-22 „niebezpieczny zjazd” ostrzega o
znacznym spadku podłużnym drogi.

A-27 „nabrzeże lub brzeg rzeki” ostrzega
o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu
rzeki lub innego zbiornika wodnego.

Z N A K I
OSTRZEGAWCZE

A-23 „stromy podjazd” ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi.
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A-24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w
którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię
lub przez nią przejeżdżają.

Tabliczka T-9 umieszczona pod znakiem
A-22 wskazuje rzeczywistą wielkość
spadku a umieszczona pod znakiem A-23
wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia. Wartość liczbowa oznacza spadek lub
wzniesienie o ilość metrów na odcinku
100 metrowym.

A-28 „sypki żwir” ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może
być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.

A-29 „sygnały świetlne” ostrzega o miej-

ZNAKI DROGOWE
scu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

A-30 „inne niebezpieczeństwo” ostrzega
o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż
określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem
A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub
napisu.

T-8 — miejsce, w którym ruch pojazdów
został skierowany na tory tramwajowe.

T-10 — przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze.
W miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika
kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu.
T-11 — przeprawa promowa.

T-13 — odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci
kolein.

T-14 — miejsce częstych wypadków o
charakterze wskazanym na tabliczce.

T-15 — miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni
ze względu na opady deszczu.

T-16 — miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce,
Tabliczka T-16 może być powtórzona bez
znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych.
T-17 — granica państwa.
Z N A K I
OSTRZEGAWCZE

T-12 — podłużny uskok nawierzchni.
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Znak C-10 „nakaz jazdy z lewej strony
znaku”.
Umieszczona pod znakami C-1 do C-10
tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz
z symbolem pojazdu lub wyrażeniem
określającym pojazd wskazuje, że nakaz
nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.

Znak C-11 „nakaz jazdy z prawej lub lewej
strony znaku”.
Powyższe znaki zobowiązują kierującego
do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami. Znaki te mogą być umieszczone
na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub
na samej jezdni. Znaki te obowiązują na
najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu,
gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Z N A K I
N A K A Z U

Znak C-12 „ruch okrężny” oznacza, że na
skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła
wyspy lub placu w kierunku wskazanym
na znaku.

152

Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu
przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.

Znak C-13 „droga dla rowerów” oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących
rowerami, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić.
2. Nakaz wyrażony znakiem C-13 obowiązuje do odwołania albo do:
•
miejsca umieszczenia znaku B-1, B-9,
C-16, D-40,
•
najbliższego skrzyżowania.

Znak C-13a „koniec drogi dla rowerów”
oznacza koniec drogi przeznaczonej dla
kierujących rowerami.

Znak C-14 „prędkość minimalna” oznacza,
że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń
prędkości wynikających z przepisów
szczegółowych, jest obowiązany jechać z
prędkością nie mniejszą niż określona na
znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.

ZNAKI DROGOWE
się na całej powierzchni tak oznaczonej
drogi.

Znak C-15 „koniec minimalnej prędkości”
oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.

Znak C-16 „droga dla pieszych” oznacza
drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
Nakaz wyrażony znakiem C-16 obowiązuje do odwołania albo do miejsca umieszczenia znaku B-41, C-13 albo D-40.

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską
pionową oznaczają drogę dla rowerów i
drogę dla pieszych położone obok siebie,
odpowiednio po stronach wskazanych
na znaku. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla
kierunku, w którym oni poruszają się lub
zamierzają skręcić.
Znaki te odwoływane są również znakami C-13 albo C-16.

Znak C-17 „nakazany kierunek jazdy dla
pojazdów z towarami niebezpiecznymi”
oznacza obowiązujący, wskazany znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8, kierunek
jazdy na skrzyżowaniu pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Umieszczone na jednej tarczy symbole
znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską poziomą oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. Kierujący rowerami są obowiązani do
korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w
którym oni poruszają się lub zamierzają
skręcić. Ruch pieszych i rowerów odbywa

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-31
lub tabliczka z odpowiednim napisem
wskazuje, że nakazany kierunek jazdy
dotyczy pojazdów przewożących tylko
określone klasy lub grupy towarów niebezpiecznych lub określonego sposobu
przewozu tych towarów.

Z N A K I
N A K A Z U

Znak C-16a „koniec drogi dla pieszych”
oznacza koniec drogi przeznaczonej dla
pieszych.
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ruchem przyjmuje pozycję zgodną z odbywającym się ruchem, czyniąc to w następujący sposób:

Pozycja podstawowa: linia barków wskazuje otwarty kierunek ruchu, ręce opuszczone wzdłuż tułowia, głowa wykonuje
zwroty w lewo i w prawo, nogi w lekkim
rozkroku.

KIEROWANIE
R U C H E M

Gesty upewniające uczestników ruchu
o utrzymaniu kierunku i przyspieszające
przejazd pojazdów wykonuje:
•
Prawą ręką od wyprostowanego ramienia w kierunku nadjeżdżających
pojazdów do lewego barku na wysokości twarzy, zginając rękę w łokciu
i utrzymując dłoń pionowo, stroną
zewnętrzną do nadjeżdżających pojazdów.
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•

Lewą ręką od wyprostowanego ra-

mienia w kierunku nadjeżdżających
pojazdów, zginając ją za siebie tak,
aby dłoń znalazła się na wysokości
lewego ucha.

W celu wykonania zmiany kierunku ruchu
kierujący ruchem wybiera najdogodniejszy moment, a następnie:
•
Podnosi prawą rękę przodem do
góry, tak aby dłoń znalazła się powyżej głowy, a ręka była lekko zgięta w
łokciu. Podczas podnoszenia ręki i
po zakończeniu tej czynności kierujący ruchem upewnia się, czy wszyscy uczestnicy ruchu zastosowali się
do sygnału zabraniającego wjazdu i
wejścia na skrzyżowanie.

Wykonuje zwrot o 90° w lewo lub w prawo z podniesioną prawą ręką do góry,
po upewnieniu się, że wszyscy opuścili
skrzyżowanie. Wyciąga poziomo obie
ręce w bok na wysokość barków.

ZNAKI DROGOWE
wewnętrzna strona dłoni była zwrócona
w kierunku zatrzymywanych pojazdów.
Dłoń powinna znajdować się na wysokości głowy lub nieco wyżej.

Prawą ręką zgiętą w łokciu wykonuje ruch
łukiem przed sobą (dłoń na wysokości
twarzy) do lewego barku. Jednocześnie
lewą rękę zgina w łokciu i kieruje w górę
za siebie na wysokość lewego ucha, po
czym obie ręce opuszcza w dół wzdłuż
tułowia.

W celu zatrzymania pojazdu nadjeżdżającego z lewej strony kierujący ruchem
wyciąga w bok lewą rękę zgiętą w łokciu,
przedramię i dłoń skierowane w górę,
dłoń zwrócona wewnętrzną stroną w
kierunku zatrzymywanych pojazdów.

W celu przepuszczenia pojazdów jadących z lewej strony i skręcających w lewo,
bez objeżdżania kierującego ruchem,
kierujący ruchem wykonuje następujące
czynności:
•
Ustala odpowiedni moment do zatrzymania pojazdów. Przyspiesza
ruch tych, którzy znajdują się blisko
skrzyżowania.
•
Daje polecenie zatrzymania.

•

Po upewnieniu się, że kierujący pojazdami zauważyli sygnał i stosują się
do niego, wyciąga prawą rękę lekko
zgiętą w łokciu przed siebie (dłoń w
płaszczyźnie pionowej, palce złączo-

KIEROWANIE
R U C H E M

Zatrzymanie pojazdu nadjeżdżającego z
prawej strony następuje przez podniesienie prawej ręki, tak aby ramię i przedramię tworzyły kąt zbliżony do prostego, a

W przypadku sprowadzania pojazdu do
kierującego ruchem na linię osi skrzyżowania (na kierunku otwartym) kierujący
ruchem powinien wykonać ręką ruch po
łuku w płaszczyźnie pionowej, zginając
rękę harmonijnie w łokciu, nadgarstku i
samej dłoni.
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Po rozpoczęciu ruchu pojazdów skręcających w lewo kierujący ruchem może
w tym czasie dawać także inne znaki dodatkowe, w szczególności przyspieszenie
ruchu pojazdów czy zezwolenie na skręcenie w prawo przy ruchu zamkniętym.

Jeżeli do skrzyżowania zbliża się pojazd
uprzywilejowany, kierujący ruchem powinien zapewnić mu bezpieczny przejazd przez zatrzymanie całego ruchu pojazdów i pieszych. W tym celu daje kilka
sygnałów gwizdkiem, z jednoczesnym
podniesieniem prawej ręki do góry, dając
sygnał „uwaga”.

KIEROWANIE
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