
KARTA PRACY klasa IV – MANEWRY NA DRODZE 

1.  I.  WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU.  Kierujący pojazdem, który rozpoczyna jazdę po 

drodze, uważany jest za włączającego się  

2. ……do ruchu… Kierujący pojazdem, który chwilowo zatrzymał się przed: przejazdem 

kolejowym, sygnalizatorem z czerwonym światłem, przejściem dla pieszych, po czym 

jedzie dalej, nie jest uważany za ……włączającego się do ruchu  
 

 
 

 

 
 

3. II.  ZMIANA PASA RUCHU.            PAS RUCHU   to przedłużony pas jezdni, którym 

może się poruszać rząd pojazdów. Przeważnie jezdnie mają dwa pasy ruchu, na 

których ruch odbywa się w przeciwnych kierunkach. Na szerszych jezdniach 

wyznacza się więcej pasów ruchu niż dwa. Kierujący pojazdem, zmieniając pas 

ruchu, powinien zachować   …szczególną  ostrożność    oraz …. upewnić się  czy manewr ten 

nie spowoduje zajechania drogi innym uczestnikom ruchu.  Jeśli na pasie ruchu, 

na który chce on wjechać, znajdują się pojazdy, to musi on …ustąpić im pierwszeństwa 

przejazdu …………………    Zmiana pasa ruchu musi być odpowiednio wcześnie 

……zasygnalizowana.  

 
 

III.   ZMIANA KIERUNKU JAZDY.     Zmiana kierunku jazdy może nastąpić przy 

dojeździe do …skrzyżowania  bądź przy wymijaniu przeszkody , jaka pojawiła się na 

naszym pasie ruchu. Przed wykonaniem tego manewru należy upewnić  

się, że pas ruchu, na który zjeżdżamy, jest wolny, po czym zasygnalizować nasz zamiar 

przez …przez wyciągnięcie w bok ręki                w odpowiednim kierunku.   

Zmianą kierunku jazdy jest: …skręt w prawo, w lewo lub zawracanie…. 

Zawracanie jest zabronione …miejscach oznaczonych znakiem drogowym B-23 (str. 82 podręcznik), w 

tunelach, na autostradach, na drogach ekspresowych,  na drogach jednokierunkowych oznaczonych znakiem C-



5 ( str. 83 podręcznik) , na mostach i wiaduktach. W miejscach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu 

ruchu drogowego lub ruch ten utrudnić.  

IV.  WYMIJANIE.   Wymijanie polega na …przejeżdżaniu  obok pojazdu lub innego 

uczestnika ruchu poruszającego się w …przeciwnym… kierunku.  Musimy zachować 

odpowiedni odstęp od wymijanego pojazdu. 
 

 
 

V.  OMIJANIE    Omijanie to przejeżdżanie obok ...nieporuszającego się …. pojazdu, 

uczestnika ruchu ………… 

      lub ……przeszkody ( np. obok zaparkowanego pojazdu, rozkopanej jezdni).      

Przed rozpoczęciem omijania należy  

      upewnić się, czy wykonanie manewru nie spowoduje  … zajechania drogi … innym 

pojazdom nadjeżdżającym z tyłu i z  

      przeciwka.  

     Pojazdy nadjeżdżające z przeciwka należy przepuścić, czyli ustąpić im 

pierwszeństwa przejazdu.       Następnie trzeba      

     zasygnalizować lewą ręką zamiar zmiany pasa ruchu i po upewnieniu się, że 

manewr może być bezpiecznie wykonany  

     rozpocząć omijanie. Po ominięciu przeszkody należy zmienić ponownie pas 

ruchu i zając miejsce przy prawej krawędzi.  

      ZABRONIONE JEST OMIJANIE POJAZDU: 

 Który …zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu przepuszczenia pieszych… 

 Oczekującego …na otwarcie przejazdu kolejowego lub tramwajowego… 
 

 
 



     VI.  WYPRZEDZANIE      Wyprzedzanie to manewr polegający na …przejeżdżaniu 

obok uczestnika ruchu  

         poruszającego się w tym samym kierunku. ………………………………………….. 

         Kierujący pojazdami – zarówno wyprzedzający, jak i wyprzedzany – 

powinni podczas wykonywania tego manewru  

         zachować szczególną ostrożność.  

         Obowiązkiem kierującego pojazdem wyprzedzanym jest ułatwienie 

bezpiecznego wyprzedzania, jak i bezpośrednio po  

         nim.  Wyprzedzany powinien jechać blisko krawędzi jezdni, a w razie 

potrzeby zatrzymać się.  

         Przed rozpoczęciem wyprzedzania należy upewnić się, czy z przeciwka nie 

nadjeżdża pojazd, czy manewr ten nie  

         spowoduje zajechania drogi innym pojazdom oraz czy jest odpowiednia 

widoczność i dostateczna szerokość drogi. 

         WYPRZEDZANIE JEST ZABRONIONE: 

 ……na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi ; 

 …   na przejazdach kolejowych, tramwajowych i bezpośrednio przed nimi ;…… 

 …   przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia …… 

 ..… na zakrętach oznaczanych znakami ostrzegawczymi  A-1, A-2, A3, A4 ( strona 81 i 82 podręcznika)… 

 ……na skrzyżowaniach, z wyjątkiem skrzyżowań o ruchu okrężnym lub na których ruch jest kierowany … 

 

Uzupełnij zdania podanymi wyrażeniami ( jezdni, droga dla rowerów, poboczem, 

10-18, karta rowerowa, pieszym ) 
 

     …………………………………………………………. to dokument  uprawniający do poruszania się rowerem. 

Musi ją posiadać osoba w wieku 

     ………………………lat.   Najbezpieczniejszym miejscem do jazdy dla rowerzysty jest 

…………………………………………………….. 

Jeśli nie jest wyznaczona, rowerzysta może przemieszczać się ……………………………………, 

ustępując miejsca ……………..………. 

A jeśli go nie ma, powinien jechać prawą krawędzią …………………………………………..….. z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 



 
 

 

 

 

  


