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Temat: Bezpieczeństwo rowerzysty 

JAZDA NA ROWERZE I SŁUCHANIE MUZYKI 

Jazda na rowerze ze słuchawkami w uszach nie jest formalnie zabroniona przez przepisy. Rowerzyście nie grozi 

więc mandat. Jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to bardzo ryzykowne zachowanie, ponieważ 

rowerzysta może nie usłyszeć dźwięku klaksonu lub nadjeżdżającego samochodu. 

ROWERZYSTA MA PIERSZEŃSTWO PRZED SKRĘCAJĄCYM SAMOCHODEM 

Kierowca, który skręca w drogę poprzeczną musi pamiętać o obowiązku przepuszczenia rowerzysty, który 

przecina mu drogę (porusza się na wprost). W tym przypadku nie ma znaczenia, czy rowerzysta jedzie po 

ścieżce czy po chodniku. W przypadku zderzenia z rowerzystą winnym zdarzenia będzie kierowca, ponieważ nie 

ustąpił pierwszeństwa. 

JAZDA ROWEREM W KORKU 

Omijanie i wyprzedzanie pojazdu w ramach jednego pasa ruchu jest dozwolone. 

JAZDA ROWEREM PO CHODNIKU, ZAMIAST PO ULICY 

Jeżeli brak jest drogi dla rowerów, to rowerzyści są zobowiązani poruszać się po jezdni. Jazda chodnikiem przez 

kierującego rowerem jest dozwolona wyjątkowo, gdy: - opiekuje się dzieckiem na rowerze do lat 10; - 

dozwolona prędkość dla samochodów jest większa niż 50 km/h, a chodnik ma co najmniej 2 m szerokości; - gdy 

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

mgła). 

OŚWIETLENIE ROWERU 

Rowery poruszające się w nocy oraz w tunelu muszą być oświetlone. Przepisy wymagają, aby rower był 

wyposażony w światła z przodu (światło białe lub żółte) i z tyłu (światło czerwone) oraz czerwony odblask z 

tyłu. Oświetlenie rowerowe nie jest wymagane w dzień. 

ROWERZYSTA NA PRZEJŚCIU 

Rowerzysta nie może przejeżdżać przez przejście dla pieszych. Ma obowiązek zsiąść z roweru i przeprowadzić 

go lub - jeśli chce jechać - poszukać przejazdu dla rowerów. 

1 Zamaluj kwadracik przy każdym zdaniu prawdziwym. 

 Rowerzyście podczas jazdy nie wolno korzystać z telefonu komórkowego/smartfona i 

mieć słuchawek włożonych do uszu lub założonych na uszy. 

 Rowerzysta może szybko przejechać przez przejście dla pieszych, bez zwracania 

uwagi na sygnalizację świetlną. 

 Rowerzysta zbliżający się do przejścia dla pieszych powinien zachować szczególną 

ostrożność, w razie potrzeby zwolnić. 

 Odblaski i kamizelka odblaskowa pomagają rowerzyście być lepiej widocznym na 

drodze. 

 W czasie jazdy rowerzysta nie musi trzymać rękoma kierownicy. 

 Rowerzysta, który ukończył 17 lat, może przewozić pasażera. 
 

 

 



2 Otocz pętlą w kolorze czerwonym znaki ostrzegawcze, a pętlą w kolorze niebieskim – znaki zakazu. 

 

Kontakt do mnie e-mail: wwisniewska@interia.pl 


