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Temat: Ruch rowerzystów. 

 

Zapoznaj się z materiałem lekcji. 

Rowerzysta, to osoba przemieszczająca się za pomocą roweru. Mówi się tak o osobie poruszającej 

się w danej chwili rowerem - po zejściu z roweru osoba taka staje się pieszym. 

 

Dzieci w wieku do 10 lat mogą kierować rowerem wyłącznie pod 

opieką osoby dorosłej i w przepisach ruchu drogowego są 

traktowani, jako piesi - nie muszą, zatem posiadać żadnych 

uprawnień, podobnie jak ci, którzy ukończyli już 18 lat.  

 

 

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem przez osobę w wieku od 10 do 

18 lat jest karta rowerowa. Może to być także karta motorowerowa, lub prawo jazdy dowolnej 

kategorii - np AM. 

Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem od osoby, która ukończyła 18 lat - co nie 

zwalnia od obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

 

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami, a 

sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonać mogą: 

 nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły, 

 policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, 

 egzaminator. 

 

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części: 

 teoretycznej; 

 praktycznej. 

 

Którędy mogą poruszać się rowerzyści? 
Najlepiej by było, aby ruch rowerów odbywał się na drogach do tego przeznaczonych. 

Są to: 

 wydzielone drogi dla rowerów oznaczone za pomocą poniższych znaków, 

 drogi dla rowerów i pieszych, 

 pasy ruchu dla rowerów wyodrębnione pas dla rowerów wyodrębniony z jezdni na jezdni. 

 

Znak C-13            (droga dla rowerów), oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami 

jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi  

 

Znak C-13a  (koniec drogi dla rowerów), oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących 

rowerami jednośladowymi. 

 

Do oznaczenia drogi dla rowerów stosuje się także poziomy znak drogowy P-23          Znak ten 

oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych. 

https://brd.edu.pl/strony/piesi_sp.html
https://brd.edu.pl/strony/rowery.html


 

W przypadku braku drogi dla rowerów, kierujący rowerem jest obowiązany poruszać się po 

poboczu, chyba, że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch roweru utrudniałby ruch pieszych. Dopiero, 

kiedy nie ma pobocza, lub nie da się po nim jechać, rowerzysta może jechać po jezdni, ale możliwie 

blisko jej prawej krawędzi. 

 

Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni obok siebie lub obok innego 

roweru lub motoroweru, pod warunkiem, że nie utrudnia to poruszania się 

innym uczestnikom ruchu, lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu 

ruchu drogowego. 

 
Rowerzysta na chodniku 

Generalna zasada brzmi: rowerem po chodniku jeździć nie wolno! 

Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo w 

trzech przypadkach, gdy: 

 opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, 

 szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością 

większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów, 

lub pasa ruchu dla rowerów. 

 warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, 

gołoledź, gęsta mgła) - w tym wypadku nie ważne jak szeroki jest chodnik. 

 
Kierujący rowerem, korzystając z chodnika, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną 

ostrożność i ustępować miejsca pieszym.  

 

 

Praca domowa 
Zapisz do zeszytu temat lekcji wraz z datą oraz odpowiedz na pytania.  

1. Czy dziecko poniżej 10 lat może poruszać się same rowerem? 

2. Kto może wydać kartę rowerową? 

3. W jakich przypadkach rowerzysta może jechać po chodniku? 

 
Dokonania pracy ucznia, proszę udokumentować w formie zdjęcia, po czym proszę przesłać na adres 

email:karolkawiak.sosw@wp.pl 

Podstawą oceniania będzie również prowadzenie zeszytu przedmiotowego ucznia. 


