
 
KARTA ROWEROWA   

przypomnienie wiadomości o ruchu drogowym 

 



• Gdy ukończysz 10 lat, możesz przystąpić do 
egzaminu na kartę rowerową. Przypomnij 
sobie przepisy o ruchu drogowym, znaki i jak 
bezpiecznie jeździć na rowerze. Pamiętaj, że 
wyjeżdżając na drogę publiczną  odpowiadasz 
za siebie i innych. 

 



      Rower  -  jest pojazdem jedno lub 
wielośladowym, napędzany siłą mięśni nóg 
osoby,  jadącej tym  pojazdem. 
Rodzaje   rowerów:                              

a) Rower  górski 
b) Rower  szosowy 
c) Rower  turystyczny 
             - trekkingowy 
             -  miejski 



  Podział  znaków  drogowych 
 
• Pionowe 
• Poziome 
 
 
Znaki pionowe - to znaki na słupku, przy 
drodze lub nad drogą, w postaci pionowej 
tarczy (trójkątnej, okrągłej lub prostokątnej) 
                                      
 



Znaki poziome- są to znaki umieszczane na 
jezdni w postaci strzałek, linii, symboli  i 
napisów. Znaki poziome są barwy białej lub 
żółtej 



               Znaki pionowe dzielimy na: 
 

a) ostrzegawcze 
b) zakazu                   
c) nakazu 
d) informacyjne 



                                       
  
                                                                                                       

      Znaki ostrzegawcze  – mają kształt  trójkąta-   
na żółtym tle czarny symbol z  czerwoną 
obwódką.    

                                                                                                                



Znaki zakazu  –  mają kształt  koła-   
na białym tle czarny symbol z  czerwoną 
obwódką. Wyjątek stanowi znak stop, 
jest ośmiokątem z napisem STOP. 
 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

 Znaki nakazu – mają kształt koła- 
 na niebieskim tle biały znak, może być  
 przekreślony czerwoną kreską, oznacza 
odwołanie . 
                       
 
 
 
 
 
                                                        



      Znaki informacyjne  -  mają kształt 
prostokąta,  biały lub czarny znak  na 
niebieskim  tle, wyjątek  stanowi znak- 
droga z pierwszeństwem przejazdu 
( ma kształt rombu, o żółtym tle z białą 
obwódką .)                                                                                                                    

 
 
 

                Ustąp 
    pierwszeństwa 
           przejazdu 
 
 
 
 
 



                                                                                              

                             Znaki  informacyjne                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                            
 

 Sygnały nadawane przez policjanta  na drodze 
                                                                                                                                            



Budowa roweru 



Obowiązkowe  wyposażenie roweru 
 
1. Światło przednie barwy żółtej lub  białej  
       z przodu 
1. Światło barwy czerwonej z tyłu 
2. Odblaskówka z tyłu 
3. Co najmniej jeden sprawny hamulec 
4. Dzwonek 

 

 
 
 



      Dodatkowe  wyposażenie  roweru 
 
1. Błotniki 
2. Odblaskówki na kołach 
3. Bidon 
4. Przerzutki 
5. Bagażnik 
6. Lusterko                     
7. Pompka 
8. Torba                



                         Rodzaje  skrzyżowań 



Przejazdy przez skrzyżowania 
         kolejność  przejazdu 

Odp:  2, 1, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kolejność  przejazdu  przez  skrzyżowanie 

Odp: 2, 1, 3, 



Kolejność przejazdu przez  skrzyżowanie 

Odp: 2, 1, 4, 3 



 Kolejność  przejazdu  przez   skrzyżowanie  

Odp: 3, 2, 1, 



 Pierwsza pomoc 
 
       Zdarzenie - wypadek rowerzysty na drodze. Kolejność  
postępowania przy  zgłaszaniu wypadku. Wzywając pomoc, 
dzwonimy na pogotowie i podajemy informacje wg. kolejności 
 
1. Miejsce zdarzenia 
2. Rodzaj zdarzenia ( wypadek drogowy rowerzysty ) 
3. Liczbę poszkodowanych 
4. Stan  poszkodowanych 
5. Imię i nazwisko wzywających pomoc 
6. Numer telefonu, z którego dzwonimy. 



POWODZENIA ! 



 
 
      ŹRÓDŁA  INFORMACJI  I OBRAZÓW  WYKORZYSTANE  W  PREZENTACJI: 
 

   1. Podręcznik Karta rowerowa  wyd. Nowa Era 

   2. Podręcznik  Jak to działa? wyd.  Nowa Era 
   2.  nauka rysowania.com 
   3.  Obrat Retro 
   4.  e-znaki.pl 
    5. znaki pionowe-motofakty.pl 
    6. Prawko-torun. Pl 
    7.  pl wikipedia.org 
    8.oskduet.pl 
    9. brd.edu.pl 
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