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KLASA IV 

 

Temat:  Skrzyżowania o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi . 

Na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi pierwszeństwo przejazdu mają 

kierujący pojazdami, dla których zapaliło się zielone światło. Dotyczy to również pojazdów 

jadących po szynach. 

Jeżeli ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, to: 
 Pojazd jadący na wprost przy zielonym świetle ma pierwszeństwo przed pojazdem jadącym z 

przeciwka i skręcającym w lewo. 

 Motorniczy tramwaju skręcającego w lewo na skrzyżowaniu kierowanym światłami musi 
ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym prosto z przeciwka. 

  Zadanie    
Jak powinien postąpić rowerzysta na pierwszym i drugim skrzyżowaniu, pokazanych na ry-

sunkach? 
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  Zadanie    
Zastanów się, jak powinien się zachować rowerzysta w przedstawionych sytuacjach. W 

pierwszych czterech wybierz tylko jedną poprawną odpowiedź, w pozostałych wykonaj po-

dane polecenia. 
 Rowerzysta: 
1. Ma pierwszeństwo przejazdu przed innymi pojazdami. 

2. Ustępuje pierwszeństwa obydwu pojazdom. 

3. Ustępuje pierwszeństwa motocykliście. 

4. Ustępuje pierwszeństwa samochodowi. 

  

 

 Rowerzysta: 
1. Ustępuje pierwszeństwa pojazdowi szynowemu. 

2. Ma pierwszeństwo przejazdu przed innymi pojazdami. 

3. Ustępuje pierwszeństwa samochodowi. 

4. Ustępuje pierwszeństwa obydwu pojazdom. 
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 Rowerzysta: 
1. Ostatni opuszcza skrzyżowanie. 

2. Ma pierwszeństwo przed samochodem. 

3. Ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi uprzywilejowanemu w ruchu. 

4. Może przejechać przed pojazdem uprzywilejowanym w ruchu. 

  

 

 Rowerzysta: 
1. Ostatni opuszcza skrzyżowanie. 

2. Ustępuje pierwszeństwa motocykliście. 

3. Ustępuje pierwszeństwa tylko autobusowi. 

4. Ustępuje pierwszeństwa autobusowi i samochodowi. 
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Zadanie 
Wyjaśnij : 

 

  

 

Wyjaśnij, którym pojazdom rowerzysta ustępuje pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu. 

  

 

Wyjaśnij, komu rowerzysta ustępuje pierwszeństwa na tej drodze. 
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Wyjaśnij, kto ma pierwszeństwo w tej sytuacji. 

  

 

Wyjaśnij, jak powinni się zachować wszyscy kierujący pojazdami w pokazanej sytuacji. 

 

Powodzenia 

https://app.wsipnet.pl/upload/ep/packages/290/38547/img/112.png
https://app.wsipnet.pl/upload/ep/packages/290/38547/img/skrzyzowanie-T-swiatla-strzalka-autobus-1a.png
https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/139637
https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/139637
https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/139637
https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/139637

