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Wstęp
Proponowane tu prace pozwolą Wam na poznanie 

znaków  drogowych, których znajomością trzeba 
będzie się  wykazać już w klasie czwartej, przy  
zdawaniu egzaminu  na kartę rowerową.

Z naszych obserwacji wynika, że dużo dzieci z naszej 
szkoły jeździ na zajęcia rowerami. Pierwsze znaki 

drogowe w naszym kraju  wprowadzono ponad sto 
lat temu, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Było 
wtedy sześć znaków. Dzisiaj mamy ich  już  ponad 
400!





Poniżej opisy znaków.
Znak A- 1 Niebezpieczny zakręt w prawo . Znak A- 2 Niebezpieczny zakręt w lewo.
Znak A- 5 Skrzyżowanie dróg bez określenia pierwszeństwa
Znak A- 6 A Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg. 
Znak A- 6B Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Znak A- 6C Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej.
Znak A- 7 Ustąp pierwszeństwa .Znak A- 8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Znak A-12A 
Zwężenie jezdni – dwustronne . Znak A-12B Zwężenie jezdni – prawostronne. Znak A-16 
Przejście dla pieszych . Znak A-17 Dzieci.  Znak A-20 Odcinek jezdni o ruchu 
dwukierunkowym. Znak A-29  Sygnalizacja świetlna. Znak drogowy A-30 – Inne 
niebezpieczeństwo. Znak drogowy B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach. Znak drogowy B-
2 "zakaz wjazdu" oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od    
strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i 
poganiaczy. Znak B-9  zakaz wjazdu rowerów i wózków rowerowych . Znak B-20  "stop" 
oznacza: Zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą                                   
z pierwszeństwem.



Znak drogowy  B-21 Zakaz skręcania w lewo. Znak drogowy B-22 Zakaz skrętu w prawo. 
Znak drogowy B-23 Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania 

włącznie. Znak B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka. Znak drogowy B-35  
Zakaz postoju. Znak drogowy  B-36  Zakaz zatrzymywania się. Znak drogowy B-41 Zakaz 
ruchu pieszych. Znak  C-1   Nakaz jazdy w prawo przed znakiem. Znak drogowy C-2  Nakaz 
jazdy w prawo za znakiem. Znak drogowy C-3  Nakaz jazdy w lewo przed znakiem. Znak 
drogowy C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem. Znak drogowy C5 Nakaz jazdy prosto. Znak 
drogowy C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo. Znak C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo. 
Znak drogowy C9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku. Znak C-10 - nakaz jazdy z lewej 
strony znaku. Znak drogowy C-12: ruch okrężny (rondo) Znak drogowy C-13  Droga dla 
rowerów. Znak drogowy nakazu C-16 Droga dla pieszych. Znak drogowy D1 – Droga             
z pierwszeństwem. Znak D-2 Koniec drogi z pierwszeństwem. Znak drogowy D-3 Droga 
jednokierunkowa. Znak drogowy D-4a Droga bez przejazdu . Znak drogowy D-4b – Wjazd 
na drogę bez przejazdu. Znak drogowy D-5. Znak drogowy D-5 "pierwszeństwo na 
zwężonym odcinku drogi". Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed 
kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego. Znak D-6a "przejazd dla 
rowerzystów" oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek 
drogi. Znak drogowy D-18: parking . Znak drogowy D-40 Strefa zamieszkania. Znak 
drogowy D-41 "Koniec strefy zamieszkania „. Znak  T-6a  wskazuje rzeczywisty przebieg 
drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.



Możecie sami urządzić sobie 
miasteczko ze znakami drogowymi . Do 
tego można wykorzystać  rolki  z papieru 
toaletowego , a w razie jego braku 
zrobić je  z bloku technicznego.     

Na początek wybierzcie sobie znaki , 
które najczęściej  spotykacie  w swojej 
okolicy.  Teraz, w okresie kwarantanny  
macie utrudnione zadanie , bo nie 
bardzo możecie wychodzić z domów. 
Jednak liczę na Waszą pamięć  i logiczne 
myślenie.  Z zaprezentowanych tu 
znaków  wiele już widzieliście i znacie.

W pobliżu szkoły  jest oznaczone  
przejście dla pieszych , znak „Dzieci” czy 
zakaz wjazdu  (przed wejściem 
głównym).   Naszkicowane lub 
pokolorowane  gotowe grafiki naklejcie 
na rolki .    



W zależności od powierzchni lokalowej możecie  
urządzić sobie ulice z krzyżówkami i bocznymi  
drogami. Porozmawiajcie z rodzicami, gdzie możecie 
sobie urządzić taki plac. Zdecydowanie w lepszej 
sytuacji są dzieci mające własne podwórko przed 
domem, niż te, które mieszkają w blokach. Na 
podwórku  da się  wymalować kredą  czy kamieniem 
całe miasteczko drogowe. Jednak dużo zależy od 
pomysłowości. Ustawcie wykonane przez Was znaki 
drogowe i już możecie jeździć autkiem  zgodnie            
z ustawionymi przez Was znakami. Świetna zabawa         
i dobry sposób na naukę poruszania się zgodnie ze 
znakami.

Jeśli jednak jest to kłopotliwe, to  możecie sobie 
w inny sposób utrwalać wygląd znaków drogowych.  
Wystarczy, że wykonacie  z nimi talię kart , a na 
odwrocie  będzie opis znaku. Do gry zaproście kogoś 
z domowników. Ustalcie sobie własne zasady gry.



Możecie zrobić   komplet  52 znaków  
lub dużo więcej. W zależności od sił         
i wytrwałości . Koniecznie schowajcie 
do pudełka i wyciągajcie , by się uczyć 
jak poruszać się po drogach.  Życzymy 
dużo satysfakcji i udanej zabawy!
Bibiografia:
https://www.e-kolorowanki.eu/znaki-
drogowe/
https://sklepznagar.pl/znak-A-900-I-gen


