
MANEWRY  

w ruchu 

drogowym 



Podstawowe manewry 

wykonywane przez rowerzystę: 

• WYMIJANIE 

• OMIJANIE  

• WYPRZEDZANIE 

• WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU 

• ZMIANA KIERUNKU JAZDY 
 LUB PASA RUCHU       

             * SKRĘCANIE W PRAWO 

             * SKRĘCANIE W LEWO 

             * ZAWRACANIE 



WYMIJANIE 

Wymijanie - jest to 

przejeżdżanie lub 

przechodzenie obok pojazdu  

albo innego uczestnika ruchu 

poruszającego się w 

przeciwnym kierunku 

ZAPAMIĘTAJ!  
 

MUSISZ ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ  

I  BEZPIECZNY ODSTĘP  

OD WYMIJANEGO POJAZDU 





OMIJANIE 

Omijanie jest to przejeżdżanie lub 

przechodzenie obok 

nieporuszającego się pojazdu  

albo przeszkody na jezdni 





Podczas omijania  

rowerzysta powinien: 

1. Upewnić się 

2   Zasygnalizować lewą 
ręką zamiar omijania 

3   Ponownie upewnić się  
i rozpocząć omijanie 
(zmiana pasa ruchu) 

4, 5 Ominąć przeszkodę  
w bezpiecznej odległości 

6,7 Upewnić się i wrócić 
na pas ruchu 

 



 Omijać nie wolno:  

• Pojazdu przed przejściem 
dla pieszych, który 

ustępuje pierwszeństwa 
pieszym. 

•   Pojazdu czekającego  

na otwarcie ruchu  

przed przejazdem 

kolejowym. 
 



WYPRZEDZANIE 

Wyprzedzanie - jest to 

przejeżdżanie lub 

przechodzenie obok pojazdu 

albo innego uczestnika ruchu 

poruszającego się  

w tym samym kierunku ale  

z mniejszą prędkością.  



Podczas wyprzedzania  

rowerzysta powinien: 

1. Upewnić się 

2. Zasygnalizować lewą ręką 

zamiar wyprzedzania 

3. Ponownie upewnić się  

i zmienić pas ruchu 

4,5 Wyprzedzić 

6   Upewnić się  

i zasygnalizować prawą ręką 

zamiar zmiany pasa ruchu 

7 Zająć miejsce przy prawej 

krawędzi jezdni  



Wyprzedzać nie wolno:  

• Przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, 

• Na ostrych zakrętach, 

• Na  skrzyżowaniach,  

• Na przejściach dla pieszych i bezpośrednio  
przed nimi, 

• Na przejazdach kolejowych, tramwajowych  
i bezpośrednio przed nimi, 

• Gdy jest zła widoczność (mgła, ulewa), 

•  Z prawej strony pojazdu. 



WYJĄTEK - Pojazd szynowy  - 

wyprzedzamy bądź omijamy  

zawsze z prawej strony 

http://www.google.pl/imgres?q=wyprzedzanie&um=1&hl=pl&sa=N&rlz=1T4SUNC_plPL381PL382&biw=1280&bih=633&tbm=isch&tbnid=D_s6_1Dbkn72oM:&imgrefurl=http://www.szkolnictwo.pl/test,4,686,8,Wyprzedzanie-Wyprzedzanie_pojazd%25C3%25B3w_szynowych&docid=XgHZCXAnxMEy7M&imgurl=http://www.szkolnictwo.pl/rysunki_lekcje/686/8.png&w=376&h=280&ei=Xw5FT-S5K-H04QT5s6i1Aw&zoom=1


   WYKONUJĄC WSZYSTKIE 
WYMIENIONE  MANEWRY 
ROWERZYSTA POWINIEN  

STOSOWAĆ ZASADĘ 
SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI  

ZAPEWNI  
WTEDY BEZPIECZEŃSTWO  

SOBIE ORAZ INNYM 



1 

3 

2 



 

1. Upewnić się 

2. Zasygnalizować lewą ręką zamiar 
wyprzedzania 

3. Ponownie upewnić się i zmienić pas ruchu 

4,5 Wyprzedzić 

6   Upewnić się i zasygnalizować prawą ręką 
zamiar zmiany pasa ruchu 

7 Zająć miejsce przy prawej krawędzi jezdni  

WYPRZEDZANIE 

OMIJANIE 

1   Upewnić się 

2   Zasygnalizować lewą ręką zamiar 

omijania 

3   Ponownie upewnić się i rozpocząć 

omijanie (zmiana pasa ruchu) 

4, 5 Ominąć przeszkodę 

6,7 Upewnić się i wrócić na zajmowany 

pas ruchu 



WŁĄCZANIE SIĘ DO 

RUCHU: 
•  ma miejsce podczas rozpoczynania jazdy  

po postoju lub zatrzymaniu się  

nie wynikającym z warunków lub przepisów 

ruchu drogowego 

•  przy wjeżdżaniu na drogę np. ze strefy 

zamieszkania, z nieruchomości, z pasa ruchu 

dla pojazdów powolnych, z pobocza,  

z parkingu, z drogi dla rowerów na jezdnię 

 



Z POBOCZA 

Z OSIEDLA 

Z PARKINGU – 3 

Z POSESJI - 1 

Z DROGI DLA ROWERÓW 

http://www.google.pl/imgres?q=w%C5%82%C4%85czanie+si%C4%99+do+ruchu&hl=pl&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4SUNC_plPL381PL382&biw=1280&bih=633&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=5ZVlL-wj3UOw2M:&imgrefurl=http://www.szkolnictwo.pl/test,4,849,1,W%25C5%2582%25C4%2585czanie_si%25C4%2599_do_ruchu&docid=flFJUOtNw0oeBM&imgurl=http://www.szkolnictwo.pl/rysunki_lekcje/849/1.png&w=376&h=280&ei=7ldFT42ZN8Hasgb_vvCxDw&zoom=1
http://www.google.pl/imgres?q=w%C5%82%C4%85czanie+si%C4%99+do+ruchu&hl=pl&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4SUNC_plPL381PL382&biw=1280&bih=633&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=LBDY0zAX-f88KM:&imgrefurl=http://www.szkolnictwo.pl/test,4,849,2,W%25C5%2582%25C4%2585czanie_si%25C4%2599_do_ruchu-W%25C5%2582%25C4%2585czaj%25C4%2585cy_si%25C4%2599_do_ruchu&docid=yU_emTDgA1ElZM&imgurl=http://www.szkolnictwo.pl/rysunki_lekcje/849/2.png&w=376&h=280&ei=7ldFT42ZN8Hasgb_vvCxDw&zoom=1
http://www.google.pl/imgres?q=w%C5%82%C4%85czanie+si%C4%99+do+ruchu&hl=pl&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4SUNC_plPL381PL382&biw=1280&bih=633&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=W1XEj6TuBcI_9M:&imgrefurl=http://forumprawne.org/prawo-wykroczen/144627-rower-legalne-przejezdzanie-przez-pasy.html&docid=HpCB1x3cA7KAKM&imgurl=http://wstaw.org/m/2010/08/10/1.JPG&w=320&h=272&ei=7ldFT42ZN8Hasgb_vvCxDw&zoom=1


Przy skręcaniu w prawo  

rowerzysta powinien: 

1. Upewnić się  

2. Zasygnalizować 

prawą ręką zamiar 

skrętu 

3. Zbliżyć się do prawej 

krawędzi jezdni 

4. Ostrożnie skręcić  

w prawo 
 



Przy skręcaniu w lewo  

rowerzysta powinien: 

1. Upewnić się 

2. Zasygnalizować lewą ręką 

zamiar skrętu 

3. Ponownie upewnić się 

4. Zbliżyć się do środka jezdni 

5. Upewnić się 

6. Zasygnalizować  

7. Ostrożnie skręcić w lewo 

8. Zająć miejsce przy prawej 

krawędzi jezdni 
 



Przy skręcaniu w lewo z drogi 

jednokierunkowej rowerzysta powinien: 

1. Upewnić się 

2. Zasygnalizować lewą 
ręką zamiar skrętu 

3. Ponownie upewnić się 

4. Zbliżyć się do środka 
jezdni 

5. Upewnić się 

6. Zasygnalizować 

7.  Zbliżyć się do lewej 
krawędzi jezdni 

8. Zająć miejsce przy prawej 
krawędzi jezdni 

 



Zawracanie 
   Podczas wykonywania tego 
manewru należy stosować takie 
same zasady, jakie obowiązują 

przy skręcaniu w lewo.  
 

 Zawracając rowerzysta powinien 
zachować szczególną 

ostrożność oraz ustąpić 
pierwszeństwa przejazdu 

pojazdom poruszającym się  
po drodze. 

 

    Po skręcie w lewo  
musi zająć miejsce przy  
prawej krawędzi jezdni 

http://www.google.pl/imgres?q=zawracanie+rowerem&um=1&hl=pl&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4SUNC_plPL381PL382&biw=1280&bih=633&tbm=isch&tbnid=CIuOpGua2ow2OM:&imgrefurl=http://www.sdabrowa.pl/publikacje/brd_2/manewry.htm&docid=SGp3J-oQzaQZ-M&imgurl=http://www.sdabrowa.pl/publikacje/brd_2/grafika/manewry/kier_04.gif&w=182&h=323&ei=8FVFT9uIKIrKswbo_cyiDw&zoom=1


Zawracanie jest zabronione: 

 W tunelach, na mostach i wiaduktach, 

 Na drogach jednokierunkowych, 

 W miejscach, w których mogłoby to 
zagrażać bezpieczeństwu ruchu 
drogowego lub ruch ten utrudnić. 

 Kiedy znaki tego zakazują 

 



DLA  PRZESTROGI! 



Źródła: 

- podręczniki do nauki Wychowania Komunikacyjnego : 

„Karta rowerowa” – Wyd. Nowa Era 

„Bądź bezpieczny na drodze – karta rowerowa” – Wyd. WSiP 

„Karta rowerowa” – Wyd. Operon 

„Karta rowerowa. Zajęcia techniczne w klasach 4-6” Agencja 

Wydawnicza StanPol 

- https://www.prawodrogowe.pl 

- https://prawokierowcy.pl 

- https://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje 

- źródła własne 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


