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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.
7
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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.
11

PODSTAWOWE OKREŚLENIA Z KODEKSU DROGOWEGO

POJAZD

Trolejbus – autobus przystosowany do
Zespół pojazdów – pojazdy złączone zasilania energią elektryczną z sieci trakze sobą w celu poruszania się po drodze cyjnej.
jako całość. Nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania.

Kolejka turystyczna – zespół pojazdów
składający się z ciągnika rolniczego, którego konstrukcja ogranicza prędkość Tramwaj – pojazd przeznaczony do przejazdy do 25 km/h, albo pojazdu wol- wozu osób lub rzeczy zasilany energią
nobieżnego oraz przyczepy (przyczep) elektryczną, poruszający się po szynach
dostosowanej do przewozu osób, wy- na drogach publicznych.
korzystywanych w ramach prowadzonej
działalności w zakresie świadczenia usług
turystycznych.

Pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz
z ładunkiem lub bez ładunku są większe
od dopuszczalnych, przewidzianych dla
danej drogi, lub którego wymiary lub
rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od
Naczepa – przyczepa, której część spo- dopuszczalnych.
czywa na pojeździe silnikowym i obciąża
ten pojazd.

Przyczepa – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem.
Przyczepa lekka – przyczepa, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg.
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Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

Przejeżdżanie obok lub za pojazdem do
nauki jazdy lub egzaminu państwowego.

Omijanie pojazdu przewożącego osoby
niepełnosprawne podczas wsiadania
lub wysiadania tych osób.

SZCZEGÓLNA
OSTROŻNOŚĆ

Zbliżanie się i przejazd przez tory kolejowe i tramwajowe.

Przejeżdżanie obok autobusu szkolnego
oraz omijanie pojazdu do przewozu
dzieci lub młodzieży do lat 18 podczas
wsiadania lub wysiadania tych osób.

Znak ostrzegawczy.

Znak drogowy „Szpital”

Nadawany sygnał drogowy barwy żółtej.
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RUCH DROGOWY
Ruch pojazdów
Kierującego pojazdem obowiązuje ruch
prawostronny.
RUCH POJAZDÓW

•

Członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji
ratowniczej.
Kierujący pojazdem, korzystając z drogi
dwujezdniowej, jest obowiązany jechać
po prawej jezdni. Do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu
do nieruchomości położonej przy drodze.

•

•

Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń.

Pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem
przejazdu pojazdu nienormatywnego.
Osoby, o których mowa powinny być łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak
i w nocy.

Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni
dwukierunkowej co najmniej o czterech
pasach ruchu, jest obowiązany zajmować
pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni.
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Zabrania się wyprzedzania pojazdu silni- Skrzyżowania którym ruch jest kierowakowego jadącego po jezdni:
ny.
•

•

Wyprzedzania pojazdu skręcającego w
prawo lub w lewo, pod warunkiem nie
wjeżdżania na przeciwległą część jezdni.

PRZECINANIE SIĘ
KIERUNKÓW RUCHU

•

Przy dojeżdżaniu do wierzchołka
wzniesienia, z wyjątkiem drogi jednokierunkowej i dwukierunkowej na
odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem nie wjeżdżania
na przeciwległą część jezdni.
Na zakręcie oznaczonym znakami
ostrzegawczymi, z wyjątkiem drogi
jednokierunkowej i dwukierunkowej
na odcinku z wyznaczonymi pasami Zabrania się wyprzedzania pojazdu
ruchu, pod warunkiem nie wjeżdża- uprzywilejowanego na obszarze zabunia na przeciwległą część jezdni.
dowanym.
Na skrzyżowaniu, z wyjątkami:
Przecinanie się kierunków ruchu

Znak „skrzyżowanie dróg” ostrzega o
skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.

Skrzyżowania o ruchu okrężnym.

Definicja skrzyżowania, z założenia równorzędnego (inaczej reguła prawej ręki),
35

RUCH DROGOWY
Ostrzeganie oraz jazda w warunkach
zmniejszonej przejrzystości powietrza

ZMNIEJSZONA PRZEJRZYSTOŚĆ POWIETRZA

Znak „krzyż Św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym”.

Znak „krzyż Św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym”

Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego, w
razie gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.

Znaki te wyznaczają miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub Zabrania się:
innego pojazdu szynowego na przejeź- •
Nadużywania sygnału dźwiękodzie kolejowym bez zapór lub półzapór.
wego lub świetlnego.
Ponadto informują, że na przejeździe
•
Używania sygnału dźwiękowego
występują odpowiednio jeden lub więna obszarze zabudowanym, chycej torów.
ba że jest to konieczne w związku
z bezpośrednim niebezpieczeństwem.
•
Ostrzegania światłami drogowymi w warunkach, w których może
to spowodować oślepienie innych
kierujących.

Znak „stój — Rogatka uszkodzona”
Kierujący pojazdem jest obowiązany zaoznacza obowiązek zatrzymania się.
chować szczególną ostrożność w czasie
jazdy oraz podczas zatrzymania wynikaW razie unieruchomienia pojazdu na jącego z warunków lub przepisów ruchu
przejeździe kolejowym, kierujący jest drogowego w warunkach zmniejszonej
obowiązany niezwłocznie usunąć go przejrzystości powietrza, spowodowaz przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, nej mgłą, opadami atmosferycznymi lub
ostrzec kierującego pojazdem szyno- innymi przyczynami, a ponadto kierujący
wym o niebezpieczeństwie.
pojazdem silnikowym:
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SYGNALIZOWANIE
USZKODZENIA

Używanie świateł zewnętrznych

Poza obszarem zabudowanym uszkodzenie lub wypadek należy sygnalizować
w razie postoju na jezdni w miejscu, w
którym jest to zabronione, a na poboczu,
jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości. Sygnalizacja odbywa
się przez umieszczenie w odległości 30– Kierujący pojazdem jest obowiązany
50 m za pojazdem ostrzegawczego trój- używać świateł mijania podczas jazdy
kąta odblaskowego i włączenie świateł w warunkach normalnej przejrzystości
awaryjnych. W razie gdy pojazd nie jest powietrza.
wyposażony w światła awaryjne, należy
włączyć światła pozycyjne.

Na obszarze zabudowanym uszkodzenie lub wypadek należy sygnalizować
w razie postoju na jezdni w miejscu, w
którym zatrzymanie jest zabronione.
Sygnalizacja odbywa się przez włączenie
świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie
jest w nie wyposażony, należy włączyć
światła pozycyjne. Ponadto należy umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy
za pojazdem lub na nim, na wysokości
nie większej niż 1 m.
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W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza,
zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy
dziennej.

RUCH DROGOWY
W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł
mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych,
o ile nie oślepi innych kierujących albo
pieszych poruszających się w kolumnie.

UŻYWANIE ŚWIATEŁ
ZEWNĘTRZNYCH

Kierujący pojazdem, używając świateł
drogowych, jest obowiązany przełączyć
je na światła mijania w razie zbliżania się:
•
Pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe
– drugi jest obowiązany uczynić to
samo.
•
Do pojazdu poprzedzającego, jeżeli
kierujący może być oślepiony.
•
Pojazdu szynowego lub komunikacji
wodnej, jeżeli poruszają się w takiej
odległości, że istnieje możliwość
oślepienia kierujących tymi pojazdami.
Powyższych Przepisów nie stosuje się
do kierującego pojazdem, który nie jest
wyposażony w światła mijania, drogowe
lub światła do jazdy dziennej. Kierujący
takim pojazdem w czasie od zmierzchu
do świtu lub w tunelu jest obowiązany
używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu.

Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący
pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do
świtu, również w warunkach normalnej
przejrzystości powietrza.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio podczas zatrzymania pojazdu,
wynikającego z warunków lub przepisów
ruchu drogowego. Jeżeli zatrzymanie
trwa ponad 1 minutę, dopuszcza się wyłączenie świateł zewnętrznych pojazdu, o
ile na tym samym pasie ruchu, przed tym
pojazdem i za nim, stoją inne pojazdy.
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w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej powinien być oznaczony znakiem określającym państwo, w którym
jest zarejestrowany.

wanie się ładunku na drogę.
Ładunek wystający poza płaszczyzny
obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:

PRZEWOŻENIE
ŁADUNKU

Obowiązek ten, uważa się za spełniony,
jeżeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak określający państwo, w którym pojazd został zarejestrowany.
Przewożenie ładunku
Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej
lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.
Ładunek na pojeździe umieszcza się w •
taki sposób, aby:
•
Nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu
na drogę.
•
Nie naruszał stateczności pojazdu.
•
Nie utrudniał kierowania pojazdem.
•
Nie ograniczał widoczności drogi
lub nie zasłaniał świateł, urządzeń
sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków,
w które pojazd jest wyposażony.
Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą
położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej
woni. Urządzenia służące do mocowania
ładunku powinny być zabezpieczone
przed rozluźnieniem się, swobodnym
zwisaniem lub spadnięciem podczas •
jazdy.
Ładunek sypki może być umieszczony
tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi
zasłonami uniemożliwiającymi wysypy-

Ładunek wystający poza boczne
płaszczyzny obrysu pojazdu może
być umieszczony tylko w taki sposób,
aby całkowita szerokość pojazdu z
ładunkiem nie przekraczała 2,55 m.

Przy szerokości pojazdu 2,55 m nie
przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak,
aby z jednej strony nie wystawał na
odległość większą niż 23 cm.
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RUCH DROGOWY
Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

•
•

ZATRZYMYWANIE
PRAW JAZDY

•
•

Powyższych przepisów nie stosuje się do
pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej.
Zabrania się wjeżdżania między jadące
w kolumnie rowery lub wózki rowerowe oraz pojazdy uprzywilejowane oraz
pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej.
Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń
oraz cofanie i przywracanie uprawnień
do kierowania pojazdami

Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:
•
Uzasadnionego podejrzenia, że
kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu
alkoholu albo środka działającego
podobnie do alkoholu.
•
Stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego
nieczytelność.
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•
•

•

•

•

•

Podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy.
Gdy upłynął termin ważności prawa
jazdy,
Gdy wobec kierującego pojazdem
wydane zostało postanowienie lub
decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,
Gdy wobec kierującego pojazdem
orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania
pojazdami.
Przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego
Przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego
w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny.
Przekroczenia przez kierującego
pojazdem w okresie 1 roku od dnia
wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie
przepisów ruchu drogowego lub
stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie
2 lat od dnia wydania po raz pierwszy
prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji lub trzy wykroczenia w
przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h.
Stwierdzenia braku dokumentu, lub
prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową o ile jest
obowiązkowa.
Popełnienia w okresie próbnym
trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
Kierowania pojazdem z prędkością

RUCH DROGOWY

•

•

•

•

•

•

•

•

•

stwa ruchu drogowego.
Dla którego określono wymagania
techniczne w przepisach o podatku
od towarów i usług, w przepisach o
podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
Autobus, którego dopuszczalna
prędkość na autostradzie i drodze
ekspresowej wynosi 100 km/h, co do
zgodności z dodatkowymi warunkami technicznymi.
Dla którego określono dodatkowe
wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego.
Wyposażony w blokadę alkoholową.

RUCH ROWERÓW

•

dzone zasadnicze elementy nośne
konstrukcji nadwozia, podwozia lub
ramy, lub noszący ślady uszkodzeń
albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji,
Jeżeli z dokumentów wymaganych
do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym,
lub narusza wymagania ochrony
środowiska.
W którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych
w dowodzie rejestracyjnym, z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem.
Który ma być używany jako taksówka, pojazd uprzywilejowany, pojazd
do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego
lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z
przepisami o przewozie drogowym
towarów niebezpiecznych.
W którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu
ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających
wpływ na bezpieczeństwo ruchu
drogowego.
W którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń
lub naruszenie elementów nośnych
konstrukcji pojazdu, mogących
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeń-

Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów,
motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz pieszych
Ruch rowerów

Kierujący rowerem 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. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych,
jest obowiązany zachować szczególną
ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Kierujący rowerem może zatrzymać
się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją,
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na podstawie zasad skrzyżowania na
którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.

Ze względu na tabliczki ustalające rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem
pod znakami „droga z pierwszeństwem”,
pojazd nr 2 jest obowiązany ustąpić
pierwszeństwa pojazdowi szynowemu
nr 1. Pojazd szynowy nr 1 i pojazd nr 2
znajdują się na skrzyżowaniu ze znakami
stanowiącymi pierwszeństwo przejazdu
i ustalają między sobą pierwszeństwo
przejazdu na podstawie zasad skrzyżowania na którym pierwszeństwo nie jest
określone znakami, gdzie pojazd szynowy ma pierwszeństwo w stosunku do
innych pojazdów.

SKRZYŻOWANIE
Z SYGNALIZACJĄ

Ze względu na tabliczki ustalające rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem
pod znakami „ustąp pierwszeństwa”
oraz „stop” pojazd nr 1 jest obowiązany
ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 2.
Pojazdy nr 1 i nr 2 znajdują się na wlotach drogi podporządkowanej i ustalają
między sobą pierwszeństwo przejazdu
na podstawie zasad skrzyżowania na
którym pierwszeństwo nie jest określone
znakami. Poza tym znaki „ustąp pierwszeństwa” oraz „stop” posiadają hierarchię równorzędności względem siebie.

między sobą pierwszeństwo przejazdu
na podstawie hierarchii znaków „ustąp
pierwszeństwa” oraz „droga z pierwszeństwem”.

Skrzyżowania na których ruch jest
kierowany za pomocą sygnalizacji
świetlnej
Główne rodzaje sygnalizatorów.
Ze względu na tabliczkę ustalającą rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem pod znakami „ustąp pierwszeństwa” i „droga z pierwszeństwem”, pojazd
szynowy nr 1 jest obowiązany ustąpić
pierwszeństwa pojazdowi nr 2. Pojazd
szynowy nr 1 i pojazd nr 2 znajdują się
na skrzyżowaniu ze znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu i ustalają
79

SKRZYŻOWANIE
Z SYGNALIZACJĄ

SKRZYŻOWANIA RONDA
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Sygnały świetlne nadawane przez ten sygnalizator oznaczają:
• Sygnał zielony - zezwolenie na
wjazd za sygnalizator.
• Sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się
tak blisko sygnalizatora, że nie może
być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania. Sygnał ten
oznacza jednocześnie, że za chwilę
zapali się sygnał czerwony.
• Sygnał czerwony - zakaz wjazdu za
sygnalizator.
• Sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie - zakaz wjazdu za
sygnalizator. Sygnały te oznaczają
także, że za chwilę zapali się sygnał
zielony.
Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za
sygnalizator, jeżeli:

•

Pojazdy nr 2 oraz nr 4 są obowiązane
ustąpić pierwszeństwa pojazdom nr 1
oraz nr 3 ze względu na zamknięcie ruchu kierowanego przez nadawany sy-

gnał czerwony, który zakazuje wjazdu za
sygnalizator. Pojazdy nr 1 oraz nr 3 mają
pierwszeństwo przed pojazdami nr 2 oraz
nr 4 ze względu na otwarcie ruchu przez

•

•

Ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom.
Ze względu na warunki ruchu na
skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania
sygnału zielonego.
Sygnalizator używany poza skrzyżowaniem do kierowania ruchem
na zwężonym odcinku drogi może
nadawać sygnały o dwóch barwach
- zielonej i czerwonej.

Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi nadającymi
sygnał zielony może je opuścić, pod
warunkiem ustąpienia pierwszeństwa
uczestnikom ruchu poruszającym się na
wprost. Przepisu nie stosuje się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym.

SKRZYŻOWANIA RONDA

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.

EGZAMIN NA PRAWO JAZDY
elementy zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.
Zadanie 2.

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu:
•
Uruchomienie silnika pojazdu.
•
Włączenie świateł odpowiednich do
jazdy w ruchu drogowym.
•
Upewnienie się o możliwości jazdy:
wykluczenie prawdopodobieństwa
spowodowania zagrożenia w ruchu
drogowym, ocena sytuacji wokół
pojazdu.
•
Płynne ruszenie: zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy
jest uruchomiony, łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów
silnika.
•
Dla prawa jazdy kategorii B1, B, C1, C,
D1 – płynna jazda pasem ruchu do
przodu i tyłu (w przypadku kategorii
B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z
techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka).
•
Dla prawa jazdy kategorii B+E, C1+E,
C+E, D1+E, D, D+E, T: płynna jazda
do przodu pasem ruchu, cofanie po
prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do
przodu, w czasie nie dłuższym niż 5
minut.
•
Nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie
stanowisk (w przypadku kategorii

PLAC
MANEWROWY

kierunku ruchu (do tyłu, do przodu,
do tyłu).
•
Dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E,
C+E, D1+E, D+E, T: sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym
przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy
związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku, sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd
silnikowy obok przyczepy) – na
wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut.
Sposób wykonania zadania: podjazd pojazdem silnikowym przed
przyczepę, cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w
sposób umożliwiający dokonanie
sprzęgnięcia, regulacja wysokości
zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to
umożliwia), dokonanie połączenia
zaczepu przyczepy z hakiem lub
zaczepu pojazdu silnikowego oraz
zabezpieczenie przed rozłączeniem,
podłączenie do pojazdu silnikowego
przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy,
sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy.
•
Dodatkowo dla kategorii D1, D1+E, D,
D+E, sprawdzenie nadwozia, drzwi,
wyjść awaryjnych, wymaganego
wyposażenia: liczby miejsc, liczby
wyjść, koła zapasowego, liczby gaśnic, apteczki.
W przypadku niewłaściwego wykonania
zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te
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Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana
w trakcie wykonywania tego manewru
po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu
zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a
następnie rusza do przodu zwalniając go
- nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa
jazdy kategorii AM, A1, A2 i A.
Zadanie 7.
(Dotyczy kategorii AM, A1, A2, A)

PLAC
MANEWROWY

Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym).
•
Upewnienie się o możliwości jazdy:
wykluczenie prawdopodobieństwa
spowodowania zagrożenia w ruchu
drogowym, ocena sytuacji wokół
pojazdu, płynne ruszenie – łagodne
puszczenie sprzęgła, zwiększenie
obrotów silnika.
•
2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami.
•
Sposób wykonania zadania: niepodpieranie się nogami, niepotrącanie
pachołków.

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).
•
Upewnienie się o możliwości jazdy:
wykluczenie prawdopodobieństwa
spowodowania zagrożenia w ruchu
drogowym, ocena sytuacji wokół
pojazdu, płynne ruszenie – łagodne
puszczenie sprzęgła, zwiększenie
obrotów silnika, 2-krotny przejazd
przez bramkę początkową, slalom
pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd
przez bramkę końcową.
•
Sposób wykonania zadania: średnia
prędkość jednego z przejazdów nie
może być mniejsza niż 30 km/h (nie
dotyczy kategorii AM), przejazdy
muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
(nie dotyczy kategorii AM). niepodpieranie się nogami, niepotrącanie
pachołków.
Zadanie 9 .
(Dotyczy kategorii A1, A2, A)

Zadanie 8.
(Dotyczy kategorii AM, A1, A2, A)

Ominięcie przeszkody.
•
Upewnienie się o możliwości jazdy:
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•
•

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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wykonane przy prędkości minimum
50 km/h przy użyciu przedniego i
tylnego hamulca motocykla, manewr może być wykonany na placu
manewrowym ośrodka egzaminowania.

•

•

•

W zakresie prawa jazdy kategorii B i
B+E osoba egzaminowana powinna
dokonywać zmiany biegu na wyższy
w momencie kiedy silnik osiągnie od
1800 do 2600 obrotów na minutę, a
pierwsze cztery biegi powinny być
włączone zanim pojazd osiągnie 50
km/h. W zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie
zielonego pola pracy oznaczonego
na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.
Korzystanie z momentu obrotowego
silnika podczas hamowania - stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy
wyłącznie egzaminu państwowego
przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E,
C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).

EGZAMIN W RUCHU
DROGOWYM

•

Rozprzęganie pojazdu z przyczepą
– zadanie realizowane po powrocie
na plac manewrowy ośrodka egzaminowania lub po wykonaniu zadań
na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzaminowana
ma nie więcej niż 10 minut. Sposób
wykonania czynności podczas rozprzęgania: zaciągnięcie hamulca
postojowego pojazdu silnikowego
i unieruchomienie silnika, zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub
hamulca postojowego przyczepy),
odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej
kolejności (zabezpieczenie ich przed
zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu), wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
rozłączenie pojazdu z przyczepą
(odjechanie pojazdem), ustawienie
pojazdu obok przyczepy.
Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego
przeprowadzanego w zakresie pra-

wa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E,
C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).

Podczas części praktycznej egzaminu
państwowego:
•
W ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A
oraz B1 (jeżeli pojazd nie umożliwia
przebywania egzaminatora w pojeź99
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kończyć egzamin po upływie 25 minut,
jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny).

•

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

•

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.

•

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą
wjeżdża osoba egzaminowana.

•

Niezatrzymanie pojazdu w razie
przechodzenia przez jezdnię osoby
niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o
widocznej ograniczonej sprawności
poruszania się w celu umożliwienia

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu
uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego:

•

PRZERWANIE
EGZAMINU

•

Spowodowanie kolizji lub wypadku
drogowego.

Omijanie pojazdu, który jechał w
tym samym kierunku, lecz zatrzymał
się w celu ustąpienia pierwszeństwa
pieszym.
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•

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.

PRZERWANIE
EGZAMINU

•

•
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ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie
wskazanej na znaku.

Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka
T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

A-6d „wlot drogi jednokierunkowej z
prawej strony” ostrzega o skrzyżowaniu
z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po prawej
stronie.

A-8 „skrzyżowanie o ruchu okrężnym”
ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch
odbywa się dookoła wyspy lub placu w
kierunku wskazanym na znaku.

A-6e „wlot drogi jednokierunkowej z
lewej strony” ostrzega o skrzyżowaniu
z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po lewej
stronie.

ZNAKI
OSTRZEGAWCZE

A-7 „ustąp pierwszeństwa” ostrzega o
skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem.
Znak ten znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni,
torowiska pojazdów szynowych i innych
miejsc przecinania się kierunków ruchu
przed którymi został umieszczony.
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Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka
T-6c wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

A-9 „przejazd kolejowy z zaporami„
ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory.

A-10 „przejazd kolejowy bez zapór”
ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory ani w półzapory.

Umieszczona pod znakiem A-9 lub A-10
tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi
na przejeździe.

A-11 „nierówna droga” ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni.

ZNAKI DROGOWE
Uprawniona osoba niepełnosprawna
o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz
kierujący pojazdem przewożący taką
osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować
się do zakazów wyrażonych znakami: B-1,
B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.
Umieszczona pod tymi znakami tabliczka
z napisem „Dotyczy także” i symbolem
osoby niepełnosprawnej, określonym na
tabliczce T-29, wskazuje, że znaki te obowiązują również osoby niepełnosprawne oraz kierujących przewożących takie
osoby.
Znaki nakazu

Znak C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem”.

Znak C-5 „nakaz jazdy prosto”.

Znak C-6 „nakaz jazdy prosto lub w prawo”.

Znak C-7 „nakaz jazdy prosto lub w lewo”.

Znak C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem”.

Znak C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w
lewo”.

Znak C-3 „nakaz jazdy w lewo przed znakiem”.

Znak C-9 „nakaz jazdy z prawej strony
znaku”.

ZNAKI
NAKAZU

Znak C-1 „nakaz jazdy w prawo przed
znakiem”.
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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.

ZNAKI
NAKAZU

Znak C-16a „koniec drogi dla pieszych”
oznacza koniec drogi przeznaczonej dla
pieszych.
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Znak E-5 „drogowskaz do dzielnicy miasta”. Znak E-5 z napisem „Centrum” wskazuje kierunek do centrum.

ZNAKI KIERUNKU
I MIEJSCOWOŚCI

Znak E-6 „drogowskaz do lotniska”
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Znak E-7 „drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi”
Znak E-8 „drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego”

Znak E-6a „drogowskaz do dworca lub
stacji kolejowej”

Znak E-9 „drogowskaz do muzeum”

Znak E-6b „drogowskaz do dworca autobusowego”

Znak E-10 „drogowskaz do zabytku jako
dobra kultury”

Znak E-6c „drogowskaz do przystani
promowej”. Znak E-6c może oznaczać
ponadto dworzec morski.
Na drogowskazach według wzoru znaku
E-6 mogą być podawane odpowiednim
napisem lub symbolem kierunki do jednostek Policji, pogotowia ratunkowego,
urzędów administracji publicznej, zarządów drogi oraz jednostek prowadzących
odprawę celną.
Umieszczone obok nazwy miejscowości
znak z literami „PL” oraz znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania
pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazują, że w miejscowości znajduje się przejście graniczne do
tego państwa. Umieszczony obok nazwy
miejscowości znak wyróżniający państwo
przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym
wskazuje, że miejscowość jest położona
w tym państwie.

Znak E-11 „drogowskaz do zabytku przyrody”
Znak E-12 „drogowskaz do punktu widokowego”
Znak E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego”

Znak E-13 „tablica kierunkowa” wskazuje
kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze.

Znak E-14 „tablica szlaku drogowego”wskazuje numer drogi i odległość do

ZNAKI DROGOWE
Znak F-3 „granica obszaru administracyjnego” z napisami „województwo”,
„powiat” lub „gmina” i umieszczonymi
nazwami informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, powiatu i gminy, powiatu i gminy albo gminy.

Znak F-4 „nazwa rzeki” podaje nazwę
rzeki lub innego cieku wodnego, nad
którym przebiega droga.

Znak F-5 „uprzedzenie o zakazie” uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na
drodze w odległości wskazanej na znaku.

Znak F-6 „znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem” uprzedza
o wskazanym na nim odpowiednim
znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na
wskazanej drodze.

Znak F-7 „sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo” wskazuje dojazd
do drogi, w którą skręcanie w lewo jest
zabronione.

Znak F-8 „objazd w związku z zamknięciem drogi” wskazuje wyznaczony objazd. Jeżeli na znaku F-8 umieszczono
znak zakazujący wjazdu określonych
pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy
pojazdów wskazanych na znaku zakazu.

Znak F-9 „znak prowadzący na drodze
objazdowej” wskazuje kierunek ruchu
pojazdów na wyznaczonym objeździe.

Znak F-10 „kierunki na pasach ruchu”
umieszczony obok jezdni wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.

ZNAKI
UZUPEŁNIAJĄCE

Znak F-11 „kierunki na pasie ruchu”
umieszczony nad pasem ruchu wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami
umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy
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Znak G-3 „krzyż Św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym” wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu
szynowego na przejeździe kolejowym
bez zapór lub półzapór. Znak ten informuje, że na przejeździe występuje jeden
tor.

Znak G-4 „krzyż Św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym” wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu
szynowego na przejeździe kolejowym
bez zapór lub półzapór. Znak ten informuje, że na przejeździe występuje więcej
niż jeden tor.

mentami odblaskowymi barwy białej lub
żółtej.

Znak P-1 „linia pojedyncza przerywana”,
w którym kreski są krótsze od przerw lub
równe przerwom, wyznacza pasy ruchu.
Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje
ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest
pasem:
•
Ruchu powolnego.
•
Zanikającym albo
•
Przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę
lub jezdnię.

Znaki drogowe poziome

Znak P-2 „linia pojedyncza ciągła” oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku
i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania
przez tę linię i najeżdżania na nią.

Znak P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” oznacza zakaz przejeżdżania przez tę

ZNAKI
POZIOME

Znakami drogowymi poziomymi są
umieszczone na nawierzchni linie ciągłe
lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie
związane z oznaczaniem określonych
miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.
Znaki drogowe poziome są barwy białej
lub żółtej Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące
różny sposób zachowania, to kierujący
jest obowiązany stosować się do znaków
barwy żółtej.
Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej
wyznaczają prawą krawędź jezdni.
Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu
mogą być oznaczone punktowymi ele-
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suje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunkowy
S-3.

Sygnalizator S-5 dla pieszych:
•
Sygnał zielony — zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy
czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał
czerwony i pieszy jest obowiązany
jak najszybciej opuścić przejście.
•
Sygnał czerwony — zakaz wejścia na
przejście.

Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie
występuje kolizja z innymi uczestnikami
ruchu.
Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające
sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być
umieszczone po prawej stronie drogi.

Sygnalizator S-4:
•
Sygnał zielony — zezwolenie na
wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.
•
Sygnał czerwony — zakaz wjazdu na
pas ruchu, nad którym sygnalizator
jest umieszczony.

Sygnalizator S-6 dla rowerzystów:
•
Sygnał zielony — zezwolenie na
wjazd na przejazd dla rowerzystów,
przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się
sygnał czerwony i rowerzysta jest
obowiązany jak najszybciej opuścić
przejazd.
•
Sygnał czerwony — zakaz wjazdu na
przejazd.

SYGNAŁY
ŚWIETLNE

Sygnalizator S-7:
Stały lub migający sygnał oznacza nakaz
opuszczenia pasa ruchu, nad którym sy-
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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
RUCHEM

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.

165

KATEGORIA C, C+E, D

Tablica „uwaga przewóz dzieci” to kwadratowa tablica barwy żółtej z symbolem
dzieci barwy czarnej. Jest to obowiązkowe oznakowanie pojazdu, który przewozi
zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat. Tablica powinna być
umieszczona z tyłu i z przodu pojazdu,
możliwie blisko lewej płaszczyzny obrysu, na wysokości od 60 cm do 180 cm od
powierzchni jezdni. Tablice „uwaga przewóz dzieci” powinny być schowane lub
złożone w czasie, gdy dzieci lub młodzież
nie są przewożone. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny
być oświetlone, chyba że są wykonane z
materiału odblaskowego.

OZNACZENIA
P OJA Z D ÓW

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady Nr 1069/2009 z dnia
21 października 2009 r. określają między
innymi sposób oznakowania:
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Produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego przewożonych na terenie
Polski – powinny być oznakowane w
widocznym miejscu za pomocą sformułowania „Kategoria 1 – wyłącznie do usunięcia”.

Materiały kategorii 2 (inne niż obornik
i treść przewodu pokarmowego) oraz
produkty pochodne przewożone na terenie Polski powinny być oznakowane w
widocznym miejscu za pomocą sformułowania „Kategoria 2 – nie do spożycia
przez zwierzęta”.

KATEGORIA C, C+E, D
trzymałości punktów mocowania.

ZAŁADUNEK
ROZŁADUNEK

Mocowanie za pomocą odciągów przepasujących ładunek od góry. Top – over
lashing, czyli technika mocowania przy
pomocy odciągów przełożonych wokół górnej części ładunku. Ma to na celu
zapobieżenie przewróceniu oraz przesuwaniu się transportowanego towaru.
Odciągi dociskają ładunek do podłoża
zwiększając działanie siły tarcia i zapobiegając „wędrowaniu” ładunku wynikającemu z drgań podczas jazdy.
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Mocowanie za pomocą odciągów pętlowych. Sposób mocowania ładunku
polegający na opasaniu go pętlą i umocowaniu do zaczepu na jednym z boków
pojazdu. Przeciwdziała to przesunięciu
się ładunku w przeciwnym kierunku. Aby
uzyskać efekt równomiernego rozłożenia sił, takie odciągi zakłada się parzyście
i przeciwlegle. Aby ładunek pozostawał
nieruchomy względem osi wzdłużnej
mocowanie musi się składać z dwóch par
odciągów. Skuteczność takiego rozwiązania zależy w znacznej mierze od wy-

Mocowanie szpringowe. Taki typ mocowania, gdzie wykorzystuje się strop przepasany przez narożne warstwy ładunku
oraz dwa odciągi ukośne. Ta technika zapobiega przesuwaniu się i przewracaniu
ładunku. Może być także w formie pętli
przepasanej narożnie i zamocowanej
dwoma odciągami do platformy załadunkowej. tzw. pętla narożna.
Zasady, których należy przestrzegać
podczas rozmieszczania ładunku w pojeździe:

Uniknięcie przeładowania. Konieczne może okazać się skorzystanie z wagi
do załadunku. Jeśli nie ma możliwości
sprawdzenia ile waży załadowany pojazd
należy zapisać to na liście przewozowym.
Jeżeli pojazd jest przeładowany nie warto
jechać , gdyż może to kosztować nawet
kilkanaście tysięcy złotych grzywny.

KATEGORIA C, C+E, D
Kierowca ciężarówki ma określone obowiązki. Należy do niego kierowanie pojazdem, obsługa dzienna pojazdów i
przyczep, formalności administracyjne,
nadzór nad towarem, załadunek i rozładunek, niektóre czynności spedycyjne,
inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy oraz dbałość o mienie pracodawcy.
Kierowca po podpisaniu listu przewozowego i przyjęciu towaru do przewozu jest
w imieniu przewoźnika odpowiedzialny
za ten towar. Kierowca nie ponosi jednak
pełnej odpowiedzialności materialnej
nad przewożonym ładunkiem. Firma
transportowa ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu (zniszczenie, strata towaru). Jeżeli pracownik naraził pracodawcę
na szkodę w jego mieniu, ale dołożył
wszelkiej możliwej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, nie poniesie odpowiedzialności za tę szkodę.

Kierowca podczas wykonywania przewozu jest zobowiązany przestrzegać zasad
ruchu drogowego, czasu pracy, dbać o
ładunek, przestrzegać instrukcji zawartych w zleceniu i liście przewozowym,
pilnować tras przejazdu, przejść granicznych, terminu dostawy i odprawy. W razie
awarii pojazdu lub agregatu chłodniczego, kolizji drogowej, przemieszczenia ładunku, napaści, kradzieży itp. kierowca
jest zobowiązany natychmiast podjąć
działania zmierzające do zapobieżenia
lub ograniczenia szkody.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWCY

Kierowca ponosi osobistą odpowiedzialność za wykonywane przez siebie
czynności oraz za właściwe wypełnianie
powierzonych obowiązków oraz jest
materialnie i służbowo odpowiedzialny
za przyjęcie ładunku w ilości zgodnej z
treścią listu przewozowego, w należy-

tym stanie opakowań oraz temperaturę
towarów schładzanych lub zamrażanych.
Gdy kierowca stwierdzi niezgodności z
listem przewozowym oraz specyfikacją
towarową, ma obowiązek dokonania
zapisów w liście przewozowym. Jeśli po
podpisaniu listu przewozowego zostaną
stwierdzone jakiekolwiek braki, będą one
uznane jako powstałe z winy przewoźnika. Obowiązkiem kierowcy jest również
dopilnowanie prawidłowego rozmieszczenia i zabezpieczenia towaru oraz wyeliminować przemieszczanie się ładunku
i nie dopuścić do przekroczenia dozwolonych nacisków osi.
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KATEGORIA C, C+E, D
•

obecność płynu w spryskiwaczach

E G Z A M I N
K ATEGORIA
C

•
działanie sygnału dźwiękowego
Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich
przyrządów lub wskaźników sprawdza
się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.
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•

działanie świateł pozycyjnych/postojowych

•

działanie świateł mijania

•

działanie świateł drogowych

•

działanie świateł hamowania „STOP”

KATEGORIA C, C+E, D

•

działanie świateł cofania

•

działanie świateł kierunkowskazów

•

działanie świateł przeciwmgłowych
tylnych
Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek
egzaminowania przy użyciu urządzenia
komputerowego. Urządzenie losuje 1
element spomiędzy elementów określonych w lit. a-d oraz 1 element spomiędzy
elementów określonych w lit. e-l. Na wykonanie tych czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.

•
•

działanie świateł awaryjnych

E G Z A M I N
K ATEGORIA
C

właściwe ustawienie fotela, lusterek
i zapięcie pasów bezpieczeństwa,
upewnienie się czy drzwi pojazdu są
zamknięte - w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok
pojazdu i lewy obszar przestrzeni za
pojazdem - w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok
pojazdu i prawy obszar przestrzeni
za pojazdem.
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KATEGORIA C, C+E, D
stanowisko, potrącić pachołków lub
tyczek

Zadanie nr 3
Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
Kryteria:

•

pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska
Zadanie nr 4

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem,
wyjazd przodem)
Kryteria:

•
•

pozycja początkowa
właściwe sygnalizowanie zamiaru
zmiany kierunku jazdy
•
•

•

E G Z A M I N
K ATEGORIA
C

w czasie wykonania zadania: możliwa jedna korekta toru jazdy, pojazd
nie może: wyjechać poza określony
obszar wjazdu, naruszyć (najechać
kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających

pozycja początkowa
właściwe sygnalizowanie zamiaru
zmiany kierunku jazdy
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KATEGORIA C, C+E, D
Nie ma możności wyjechania do ruchu
drogowego.
Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić (egzamin
zostaje przerwany) w przypadku, gdy
osoba egzaminowana przystępująca do
egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób
pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu
uczestników ruchu drogowego.
Przez zachowanie osoby egzaminowanej, o którym mowa powyżej, rozumie
się w szczególności:
•
przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie
stanowisk
•
najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki
•
dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania

•

dunkiem, sposobu zabezpieczenia
ładunku

•

sprzęganie przyczepy z pojazdem
silnikowym (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) - na
wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut.
Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:

Egzamin praktyczny, kategoria C+E plac manewrowy
Zadanie Nr 1

•

podjazd pojazdem silnikowym
przed przyczepę

•

cofnięcie pojazdem silnikowym w
kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia

E G Z A M I N
KATEGORIA C + E

Dodatkowo dla kategorii C + E:
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•

sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów
przyczepy związanych z jej zała-

KATEGORIA C, C+E, D
Egzamin praktyczny, kategoria D - plac
manewrowy
Zadanie nr 1

E G Z A M I N
K ATEGORIA
D

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie
stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.
Kryteria:
•
sprawdzenie stanu technicznego
podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba
egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane
losowo elementy z następujących:
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•

poziom oleju w silniku

•

poziom płynu chłodzącego

•

obecność płynu w spryskiwaczach

KATEGORIA C, C+E, D
stanowisko, potrącić pachołków lub
tyczek
•

jazdu nad linię) linii ograniczających
stanowisko, potrącić pachołków lub
tyczek
pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska
Parkowanie równoległe (wjazd tyłem,
wyjazd przodem)

Kryteria:
•

pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem,
wyjazd przodem)
Kryteria:

•
•

w czasie wykonania zadania: możliwa jedna korekta toru jazdy, pojazd
nie może: wyjechać poza określony
obszar wjazdu, naruszyć (najechać
kołem lub wyjechać obrysem po-

pozycja początkowa
właściwe sygnalizowanie zamiaru
zmiany kierunku jazdy

•

w czasie wykonania zadania: możliwa jedna korekta toru jazdy, pojazd
nie może: naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz najechać na krawężnik

•

pozycja pojazdu na stanowisku - we-

E G Z A M I N
K ATEGORIA
D

•

pozycja początkowa
właściwe sygnalizowanie zamiaru
zmiany kierunku jazdy

•
•
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