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Bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym



  

Zasady bezpieczeństwa

Bezpieczna prędkość - w ruchu 
drogowym prędkość jest jednym z 
podstawowych czynników mających 
wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego.

Szczególna ostrożność - jest to większa 
niż (zwykła) ostrożność, której prawo o 
ruchu drogowym wymaga w sytuacjach 
związanych z większym niż przeciętne 
niebezpieczeństwem.
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PAMIĘTAJCIE

Obowiązkowej jeździe w 
foteliku ochronnym

(To nie wstyd) 



  

Zapiętych pasach, nie 
tylko swoich, ale 
przypomnij o tym 
innym pasażerom

Kamizelkach, które są 
ustawowym 
obowiązkiem - pieszego 
Kierowca zauważy 5 
razy szybciej



  

Przyczyny zdarzeń drogowych 
z udziałem dzieci to:

•zabawy na jezdni, w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie lub 
poboczu drogi
•nagłe wtargnięcie przed jadący 
pojazd 
•wyjście dziecka zza przedmiotów 
stałych
•brak opieki nad dzieckiem 
znajdującym się na drodze
•wypadnięcie z pojazdu
•wsiadanie lub wysiadanie z pojazdu 
w trakcie jazdy



  

Dziecko jako pieszy uczestnik 
ruchu drogowego



  

Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po 
drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, 

starszego rodzeństwa 



  

W drodze do szkoły/domu dziecko idzie chodnikiem, a w 
przypadku ulicy bez chodnika, zawsze poboczem po lewej 

strony drogi, a gdy go nie ma - lewą stroną drogi 



  

Dziecko powinno zachować szczególną uwagę, tzn. 
przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego 

przeznaczonych (na przejściach dla pieszych) 



  

Nigdy nie przebiega przez jezdnię 



  

Nie bawi się w pobliżu jezdni 



  

Wieczorem i nocą oraz w warunkach złej 
widoczności stosuje elementy odblaskowe, aby 

zasygnalizować kierowcom swoją obecność 



  

Dziecko jako rowerzysta

Rowerzysta w wieku do 10 lat powinien poruszać się po 
drodze na zasadach pieszego, pod opieką osoby dorosłej 

i po chodniku 



  

Rowerzyści, którzy ukończyli 10 lat, mogą kierować 
rowerem po drodze dla rowerów, po poboczu lub po jezdni 



  

W sytuacji, gdy równolegle do jezdni lub pobocza 
prowadzi droga rowerowa, rowerzysta powinien korzystać 
wyłącznie z tej drogi. Zabronione jest wtedy korzystanie z 

jezdni lub pobocza 



  

Jadąc po drodze rowerowej, kierujący rowerem ma 
pierwszeństwo przed pieszymi i pojazdami, które mogą w 
szczególnych przypadkach poruszać się lub przejeżdżać 

przez tę drogę 



  

W przypadku, gdy na drodze rowerowej wyznaczono 
przejście dla pieszych, kierujący rowerem powinien 

zachować szczególną ostrożność i zwolnić lub zatrzymać 
się, gdy po tym przejściu przechodzi pieszy, aby umożliwić 

mu bezpieczne przejście 



  

Rowerzysta przejeżdżając przez przejazd dla 
rowerzystów ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi 

innymi pojazdami. Kierujący innymi pojazdami 
powinni zachować szczególną ostrożność i ustąpić 

rowerzyście pierwszeństwa 



  

Gdy wzdłuż drogi nie prowadzi droga rowerowa, rowerzysta powinien 
poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub 
korzystanie z pobocza utrudniłoby ruch pieszych. Dopiero wtedy 

rowerzysta może korzystać z jezdni 



  

Zmieniając kierunek jazdy, rowerzysta 
powinien zbliżyć się

do prawej krawędzi jezdni, jeżeli skręca w prawo



  

do środka jezdni (do lewej jej krawędzi w przypadku jezdni o 
ruchu jednokierunkowym), jeżeli skręca w lewo 



  

Zamiar skrętu sygnalizuje wyciągnięciem ręki i odwraca 
głowę do tyłu, aby zrobić to bezpiecznie 



  

Używa kasku i ochraniaczy, aby uchronić się 

podczas upadku 



  

Posiadając elementy odblaskowe i oświetlenie roweru, 
zwiększa swoją widoczność, głównie po zmroku 



  

Trzyma się prawej strony jezdni 



  

Nie rozmawia przez telefon komórkowy 



  

Przez przejście dla pieszych rower przeprowadza 



  

Dziecko jako pasażer

Dziecko w wieku do 12 lat, którego wzrost nie przekracza 150 
cm, powinno siedzieć w foteliku lub na siedzisku 

dostosowanym do jego wagi i wzrostu 



  

Nie wyrzuca przedmiotów za okno, 
nie wychyla się przez okno 



  

Wsiada i wysiada z samochodu od strony chodnika, aby nie 
narażać się na niebezpieczeństwo potrącenia 

przez jadące pojazdy 



  

Pamięta o pasach bezpieczeństwa! 



  

DZIĘKUJĘ 

ZA UWAGĘ
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