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RUCHU DROGOWEGO



DLA PIESZYCH

Zgodnie z przepisami pieszy powinien korzystać z chodnika  

lub specjalnie wyznaczonej drogi dla pieszych. 

Ale życie przynosi wiele sytuacji, które mogą budzić wątpliwości 

co do właściwego zachowania się na drodze. Warto więc zada-

wać pytania:

Co robić, jeśli nie ma chodnika? Wtedy można iść poboczem.

A gdy nie ma pobocza? Wówczas przepisy zezwalają, aby iść 

jezdnią, lecz trzeba zajmować miejsce najbliżej jej krawędzi.  

I ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. 

Którą stroną jezdni należy chodzić? Pieszy ma iść lewą stroną 

drogi, czyli przodem do nadjeżdżających samochodów.

Czy można po jezdni chodzić parami? Należy iść gęsiego, 

czyli jeden pieszy za drugim. Tylko na drogach o małym na-

tężeniu ruchu i podczas dobrej widoczności można iść obok 

siebie.

Co to jest strefa zamieszkania? To obszar odpowiednio oznako-

wany, gdzie obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego. 

W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierw-

szeństwo przed pojazdami.

Czy można spacerować po ścieżce rowerowej? Zasadniczo nie, 

chyba że w danym miejscu nie ma chodnika lub pobocza albo nie 

można z nich skorzystać. Na drodze dla rowerów pieszy (poza 

osobami niepełnosprawnymi) musi jednak ustępować pierw-

szeństwa posiadaczom jednośladów.

Kiedy trzeba nosić odblaski? Przepisy mówią, że pieszy porusza-

jący się po zmierzchu drogą poza obszarem zabudowanym jest 

obowiązany używać elementów odblaskowych. Warto jednak 

nosić je zawsze po zmroku.

Jak umocować odblaski? W sposób widoczny dla innych uczest-

ników ruchu.
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W myśl prawa o ruchu drogowym pieszy to człowiek znajdujący się na drodze, 
ale poza pojazdem. Pieszym będzie więc nie tylko przechodzień, lecz także 
posiadacz jednośladu, który prowadzi swój rower, motorower lub motocykl. 
Do pieszych przepisy zaliczają też ludzi z wózkami dziecięcymi lub podręcznymi, 
a także osoby na wózkach inwalidzkich i dzieci poniżej 10 lat, które pod opieką 
dorosłych jadą rowerem.
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Kiedy można jeździć rowerem po chodniku? Tylko w wyjątkowych 

sytuacjach. Należy do nich opieka rowerzysty nad dzieckiem do 

lat 10, które również jedzie na rowerze. Powodem może być też 

niesprzyjająca pogoda, gdy z powodu silnego wiatru, śniegu, go-

łoledzi czy gęstej mgły jazda jezdnią stwarzałaby niebezpieczeń-

stwo dla rowerzysty. Kolejną okolicznością zezwalającą na jazdę 

chodnikiem jest brak wydzielonej drogi dla rowerów czy pasa ru-

chu dla rowerów, ale wyłącznie, jeśli szerokość chodnika wynosi 

Rower to pojazd poruszany siłą mięśni osoby jadącej lub pomocniczym napędem 
elektrycznym. Zgodnie z przepisami rowerzysta ma korzystać z drogi dla rowerów  
lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się 
porusza lub zamierza skręcić. W innych przypadkach jedzie po ulicy poruszając się 
możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Nie wolno jednak popisywać się brawurą. 
Zabronione jest np. czepianie się pojazdów. Zawsze też przynajmniej jedną rękę 
trzeba trzymać na kierownicy, a nogi na pedałach. 

DLA ROWERZYSTÓW I POSIADACZY MOTOROWERÓW

przynajmniej dwa metry i znajduje się on wzdłuż drogi, po której 

pojazdy mogą jeździć z prędkością ponad 50 km/h.

Czy rowerzyści mogą jechać obok siebie czy tylko jeden za dru-

gim? Najlepiej gęsiego, lecz w sytuacji, gdy nie rodzi to utrud-

nień dla innych użytkowników drogi ani nie zagraża bezpieczeń-

stwu ruchu, rowerzyści mogą jechać obok siebie.

Jakie jest podstawowe wyposażenie roweru? Rower musi mieć 

przynajmniej jeden sprawny hamulec. Obowiązkowe jest jedno 

światło pozycyjne białe (lub żółte selektywne) z przodu. Z tyłu 

nie mniej niż jedno światło pozycyjne barwy czerwonej oraz 

czerwone światełko odblaskowe w kształcie innym niż trójkąt. 

Listę zamyka dzwonek lub inne urządzenie do ostrzegania. Dla 

zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dobrze jest jednak wypo-

sażyć rower w żółte światła odblaskowe na pedałach, przednie 

białe światełko odblaskowe, a także pasek odblaskowy na opo-

nach i odblaski na kołach.

Z której strony rowerzysta może wyprzedzić powoli jadący trak-

tor czy inny pojazd? Kierujący rowerem może wyprzedzać te po-

jazdy z ich prawej strony. Wolniejszego rowerzystę wyprzedza 

jednak z jego lewej strony.

Czy przez przejście dla pieszych można przejeżdżać rowerem? 

Nie. Należy zsiąść z roweru i przeprowadzić jednoślad idąc po 

przejściu dla pieszych.

Czy rowerzysta na przejeździe dla rowerów ma pierwszeństwo? 

Tak. Kierowca zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów musi 
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zachować szczególną ostrożność, a także ustąpić pierwszeń-

stwa rowerowi, który już znajduje się na tym przejeździe.

Kto ma pierwszeństwo na drodze dla rowerów i pieszych? Piesi. 

Rowerzyści muszą zachować wówczas szczególną ostrożność, 

jechać powoli i ustępować pieszym pierwszeństwa.

Jaki dokument uprawnia do prowadzenia roweru? Dokumen-

tem stwierdzającym posiadanie przez nieletniego uprawnienia 

do kierowania rowerem jest karta rowerowa lub prawo jazdy 

kategorii AM (oraz kategorii A1, B1 lub T – w przypadku osób, 

które nie ukończyły 18 lat).

Co trzeba zrobić, aby zdobyć kartę rowerową? Należy wykazać 

się niezbędnymi umiejętnościami podczas zajęć organizowa-

nych w szkole lub prowadzonych przez wojewódzki ośrodek 

ruchu drogowego (bądź ośrodek szkolenia kierowców posiada-

jący stosowne poświadczenie).

Ile kosztuje otrzymanie karty rowerowej? Karę rowerową wyda-

je się nieodpłatnie. Szkolenie potrzebne do uzyskania tej karty 

także jest darmowe.

Od ilu lat życia można samodzielnie jeździć na rowerze? Od 

ukończenia 10 roku.

Czy motorower musi przechodzić badania techniczne? Tak. Mo-

torower podlega badaniom technicznym, a dopuszczenie do 

ruchu potwierdzone jest dowodem rejestracyjnym lub pozwo-

leniem czasowym i zalegalizowaną tablicą rejestracyjną.

Czy motorowerzysta musi używać kasku ochronnego? Tak. Po-

dobnie jak osoba jadąca czterokołowcem (poza czterokołow-

cami fabrycznie wyposażonymi w nadwozie zamknięte i pasy 

bezpieczeństwa).

W jakie oświetlenie wyposażony jest motorower? Zgodnie z 

przepisami musi mieć jedno światło mijania (barwy białej lub 

żółtej selektywnej) umieszczone z przodu, oświetlające drogę 

na odległość co najmniej 30 metrów przed pojazdem (przy do-

brej przejrzystości powietrza). Motorower musi mieć też jedno 

tylne światło pozycyjne (barwy czerwonej), umieszczone z tyłu 

oraz boczne i tylne światła odblaskowe.

Które elementy bezpieczeństwa musi mieć sprawny motoro-

wer? Przede wszystkim dwa niezależne, ale skutecznie działa-

jące hamulce. Niezbędny jest tłumik wydechu, uchwyt dla pa-

sażera, podnóżki i podpórka. Motorower musi mieć ponadto 

lusterko wsteczne oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy 

o nieprzeraźliwym dźwięku.

Czy motorowerzysta może wyprzedzać inne pojazdy? Oczywi-

ście. Ale zachowując ostrożność i pamiętając, że jak każda osoba 

prowadząca pojazd - w razie wyprzedzania roweru, innego mo-

toroweru lub pieszych musi zachować bezpieczny odstęp , który 

nie może być mniejszy niż 1 metr.

Jaki dokument uprawnia do kierowania motorowerem i czte-

rokołowcem? Do kierowania motorowerem i czterokołowcem 

lekkim wymagane jest przynajmniej prawo jazdy kategorii AM.

Ile lat trzeba ukończyć, aby zdobyć prawo jazdy AM? Dla kiero-

wania pojazdami określonymi w tej kategorii prawa jazdy (mo-

torower i czterokołowiec lekki) minimalny wiek to 14 lat.

Motorower to pojazd o pojemności skokowej silnika spalinowego nie większej 
niż 50 ccm (lub wyposażony w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW), 
którego konstrukcja ogranicza prędkość maksymalną do 45 km/h. Prowadzący 
ten małolitrażowy jednoślad w miarę możliwości jechać powinien poboczem drogi. 
Może korzystać z jezdni, w sytuacji gdy pobocze nie nadaje się do jazdy 
lub przejazd motorowerem utrudniałby ruch pieszych. 

Czterokołowiec lekki – to pojazd, którego masa własna 
nie przekracza 350 kg, a konstrukcja ogranicza 

prędkość jazdy do 45 km/h.
Obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisy wymagają, aby osoba prowadząca 
czterokołowiec lekki posiadała przynajmniej prawo 

jazdy kategorii AM (nie można kierować 
nim na podstawie dowodu osobistego).

Warto wiedzieć, że – w myśl przepisów – bez uprawnień 
mogą kierować, ale tylko i wyłącznie motorowerem 

(a nie czterokołowcem lub innym pojazdem 
samochodowym) jedynie osoby urodzone 

do dnia 18 stycznia 1995 roku.
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Przechodząc przez jednię lub torowisko trzeba zachować szczególną ostrożność, 
czyli rozejrzeć się sprawdzając czy droga jest wolna. I pamiętać o kilku 
podstawowych zasadach. 

Przede wszystkim należy korzystać z przejścia dla pieszych. 

Dozwolone jest przechodzenie poza przejściem, ale tylko jeśli 

odległość do niego przekracza 100 metrów. Można również 

przejść skrzyżowaniem, gdy jest bliżej niż 100 metrów od wy-

znaczonego przejścia. Ale pod warunkiem, że nie spowoduje to 

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo utrudnienia dla pojaz-

dów. Wyjątkiem są na terenie zabudowanym drogi dwujezdnio-

we lub takie po których kursują tramwaje jeżdżące torowiskiem 

wyodrębnionym z jezdni – w takie sytuacji trzeba podejść do 

najbliższego przejścia dla pieszych.

Jak przechodzić przez jezdnię? Ustępując pierwszeństwa po-

jazdom (a więc zarówno samochodom, jak też np. rowerom 

lub skuterom). I idąc najkrótszą drogą, czyli prostopadle do osi 

jezdni.

Czy przez jednię można przebiegać? To jest zabronione. Po-

dobnie jak wchodzenie na jezdnię zza pojazdu (np. autobusu 

stojącego na przystanku) albo innej przeszkody ogranicza-

jącej widoczność. Przechodząc przez jednię nie wolno też 

zwalniać kroku albo zatrzymywać się bez uzasadnionej po-

trzeby.

Kto ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych? Pieszy znaj-

dujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. 

Ale zgodnie z przepisami, a przede wszystkim dla własnego bez-

pieczeństwa również na przejściu nie wolno wchodzić na jezd-

nię bezpośrednio przed jadący pojazd.

Czy przed wejściem na przejście dla pieszych też trzeba się 

rozglądać? Oczywiście. Najlepiej spojrzeć najpierw w lewo, po-

tem w prawo i ponownie w lewo, a dopiero potem wkroczyć na 

przejście.

Jak dojść do wysepki dla pasażerów na przystanku autobuso-

wym lub tramwajowym? Jeśli wysepka łączy się z przejściem dla 

pieszych, to można iść tylko i wyłącznie po tym przejściu.

Warto pamiętać, że piesi powinni zachować rozsądek uczest-

nicząc w ruchu drogowym i korzystając zarazem z telefonów 

komórkowych lub innych tego typu urządzeń. Coraz częściej 

zdarzają się bowiem wypadki, których przyczyną jest skupienie 

uwagi na rzeczywistości wirtualnej kosztem analizowania sytu-

acji na drodze czy chodniku.
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Rowerzyści, użytkownicy motorowerów i quadów muszą 

poznać przynajmniej podstawowe pojęcia charakterystycz-

ne dla ruchu drogowego. 

Należą do nich:

Droga, czyli wydzielony pas terenu składający się z jezdni, 

pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowe-

rów (łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdują-

cym się w obrębie tego pasa).

Jezdnia, czyli część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów.

Wymijanie, czyli przejeżdżanie obok pojazdu lub uczestni-

ka ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.

Omijanie, czyli przejeżdżanie obok nieporuszającego się 

pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody.

Wyprzedzanie, czyli przejeżdżanie obok pojazdu lub uczest-

nika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

Zatrzymanie, czyli każde unieruchomienie pojazdu wynika-

jące z warunków lub przepisów ruchu drogowego, a także 

unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub 

przepisów trwające nie dłużej niż 1 minutę.

Postój, czyli trwające dłużej niż 1 minutę unieruchomienie 

pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu 

drogowego.

Uczestnicy ruchu spotykają się z różnymi znakami i sygnałami 

drogowymi. Wśród nich są m.in.:

•  znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbo-

lami, które występują również w postaci znaków świetlnych,

•  znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych 

na nawierzchni drogi,

•  sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory,

•  sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione (np. przez 

policjanta),

•  sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia 

umieszczone na drodze.

Znaki drogowe w zależności od rodzaju:

•  ostrzegają - trójkątne koloru żółtego z czerwoną obwódką,

•  zakazują - zwykle okrągłe, białe z czerwona obwódką,

•  nakazują – zwykle okrągłe, koloru niebieskiego z białym sym-

bolem,

•  informują – zwykle w kształcie prostokąta lub kwadratu w ko-

lorze niebieskim.

Występują też znaki kierunku i miejscowości, znaki uzupełniają-

ce oraz tabliczki do znaków drogowych i znaki dodatkowe (np. 

przeznaczone dla użytkowników jednośladów korzystających ze 

szlaków rowerowych).

Znaki szczególnie ważne dla pieszego

Znak  „zakaz ruchu pieszych” oznacza zakaz ruchu pieszych 

po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

Znak  „droga dla pieszych” oznacza drogę lub jej część prze-

znaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.

Znak  „koniec drogi dla pieszych” oznacza koniec drogi prze-

znaczonej dla pieszych.

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków  i  oznacza-

ją, że droga jest przeznaczona dla pieszych i rowerzystów, a ich 

ruch odbywa się:

•  na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską po-

ziomą,

•  odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli 

symbole oddzielone są kreską pionową.

Podstawowe pojęcia ważne dla uczestnika ruchu

ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE



Zarówno pieszy jak też kierujący pojazdem w pierwszej kolejności stosować się 
ma do sygnałów i poleceń wydawanych przez kierującego ruchem.

Miejsce, gdzie drogi się przecinają, łączą lub rozwidlają to skrzy-

żowanie. Kierujący pojazdem zbliżając się do skrzyżowania musi 

zachować szczególną ostrożność.

Jeśli znaki lub sygnały drogowe nie stanowią inaczej kierujący 

zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdża-

jącemu z prawej strony. To tzw. reguła prawej ręki. Jeżeli nato-

miast prowadzący skręca w lewo - ma ustąpić pierwszeństwa 

także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręca-

jącemu w prawo.

Powszechnym błędem jest wjeżdżanie na skrzyżowanie przy 

zielonym świetle w sytuacji, gdy poprzedzające pojazdy stoją  

w korku drogowym. Tymczasem przepisy jednoznacznie zabra-

niają wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli nie ma za nim miejsca do 

kontynuowania jazdy. W ten sposób często blokuje się przejazd 

innym uczestnikom ruchu.

Przepisy zabraniają też zatrzymywania pojazdu na skrzyżowaniu 

oraz w odległości mniejszej od niego niż 10 metrów.

Przejazd przez skrzyżowanie i reguła prawej ręki

•  Postawa, w której kierujący ruchem jest zwrócony bokiem do 

oznacza zezwolenie na wejście na jezdnię lub przejazd.

•  Postawa, w której kierujący ruchem jest zwrócony przodem 

lub tyłem do oznacza zakaz wejścia lub przejazdu.

Jeśli ruch nie jest kierowany przez osobę uprawnioną, to trzeba 

brać pod uwagę wskazania sygnalizacji świetlnej. Gdy na drodze 

nie ma sygnalizatorów zachowania uczestników ruchu regulu-

ją znaki drogowe. Brak znaków oznacza, że trzeba kierować się 

normami zawartymi w przepisach.
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HIERARCHIA ZNAKÓW 
I SYGNAŁÓW DROGOWYCH

Znak  „przejście dla pieszych” oznacza miejsce przeznaczone 

do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

Umieszczona pod znakiem  tabliczka  wskazuje, że przej-

ście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

Znak  „przejście podziemne dla pieszych” i znak  „przejście 

nadziemne dla pieszych” informują o możliwości przechodzenia 

pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.

Znak  „przejście dla pieszych” oznacza miejsce przejścia dla 

pieszych.

Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator  

oznaczają:

•  sygnał zielony – zezwolenie na wejście na przejście dla pie-

szych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę 

zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszyb-

ciej opuścić przejście,

•  sygnał czerwony – zakaz wejścia na przejście.

Znaki szczególnie istotne dla prowadzącego (np. rower czy mo-

torower)

Znak  „zakaz wjazdu rowerów” oznacza zakaz ruchu na jezdni 

i poboczu rowerów.

Znak  „zakaz wjazdu motorowerów” oznacza zakaz ruchu mo-

torowerów.

Znak  „droga dla rowerów” oznacza drogę przeznaczoną dla 

kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do 

korzystania z tej drogi.

Znak  „koniec drogi dla rowerów” oznacza koniec drogi prze-

znaczonej dla kierujących rowerami.

Znak  „przejazd dla rowerzystów” oznacza miejsce przezna-

czone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

Znak  „przejazd dla rowerzystów” oznacza miejsce przejaz-

du dla rowerzystów.

Znak  „rower” oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) prze-

znaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.

 „szlak rowerowy krajowy”.

 „szlak rowerowy międzynarodowy”.

 tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów.

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator  oznaczają:

•  sygnał zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator,

•  sygnał żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili 

zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnali-

zatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtowne-

go hamowania (sygnał żółty oznacza jednocześnie, że za chwi-

lę zapali się sygnał czerwony),

•  sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator.
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PIERWSZA POMOC
Numer 112 to jednolity numer alarmowym obowiązującym 

na terenie całej Unii Europejskiej. Służy do wzywania po-

mocy w sytuacjach zagrożenia dla zdrowia i życia. Połącze-

nia są bezpłatne, a wybrać go można nawet w telefonie 

komórkowym bez karty SIM.

Numery alarmowe do poszczególnych służb: 
Pogotowie Ratunkowe - 999

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Jak wezwać pomoc?:
•  Po wybraniu numeru alarmowego poczekaj, aż zgłosi się 

operator.

•  Zwięźle opisz zdarzenie.

•  Podaj miejsce wypadku, nazwę ulicy oraz numer domu lub 

wskaż charakterystyczny punkt orientacyjny.

•  Powiedz ilu jest rannych i postaraj się zrelacjonować jaki 

jest ich stan: czy są przytomni, czy oddychają czy widać ob-

fite krwawienie itd.

•  Odpowiadaj na pytania operatora, jeśli potrzebne będą do-

datkowe informacje.

•  Wykonuj polecenia operatora, który może udzielić instruk-

cji, jak ocenić stan rannych, w jaki sposób ich ułożyć czy na-

wet jak przywrócić czynności krążeniowo-oddechowe.

•  Pamiętaj, aby się przedstawić.

•  Nie rozłączaj się, aż operator na to zezwoli.

•  Postaraj się pozostać na miejscu wypadku do czasu przyby-

cia pogotowia.

Widząc, że doszło do wypadku zawsze trzeba szybko zareagować. Niekiedy 
wystarczy zaalarmować dorosłych, którzy powiadomią pogotowie ratunkowe, 
a także w razie konieczności, do czasu przybycia ratowników medycznych, 
prowadzić będą akcję reanimacyjną. Może się jednak zdarzyć, że jesteś jedynym 
świadkiem lub znajdujesz się najbliżej miejsca zdarzenia. Wtedy należy działać 
rozważnie, sprawnie i odpowiedzialnie. Jeśli to może przynieść efekt warto 
głośno wzywać pomocy. Gdy masz dostęp do telefonu – zadzwoń po numer 
alarmowy 112 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
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ZNAKI DROGOWE ZNAKI DROGOWE

NIEBEZPIECZNY ZAKRĘT W PRAWO

DWA NIEBEZPIECZNE ZAKRĘTY, 
PIERWSZY W LEWO

SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ 
PODPORZĄDKOWANĄ WYSTĘPUJĄCĄ  
Z PRAWEJ STRONY

WLOT JEDNOKIERUNKOWEJ DROGI 
PODPORZĄDKOWANEJ Z LEWEJ 
STRONY

PRZEJAZD KOLEJOWY Z ZAPORAMI

NIEBEZPIECZNY ZAKRĘT W LEWO

SKRZYŻOWANIE DRÓG 
RÓWNORZĘDNYCH

SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ 
PODPORZĄDKOWANĄ WYSTĘPUJĄCĄ  
Z LEWEJ STRONY

USTĄP PIERWSZEŃSTWA PRZEJAZDU

PRZEJAZD KOLEJOWY BEZ ZAPÓR

PRÓG ZWALNIAJĄCY

DWA NIEBEZPIECZNE ZAKRĘTY, 
PIERWSZY W PRAWO

SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ 
PODPORZĄDKOWANĄ WYSTĘPUJĄCĄ 
PO OBU STRONACH

WLOT JEDNOKIERUNKOWEJ DROGI 
PODPORZĄDKOWANEJ Z PRAWEJ 
STRONY

SKRZYŻOWANIE O RUCHU OKRĘŻNYM

NIERÓWNA DROGA

ZWĘŻENIE JEZDNI DWUSTRONNE

ZWĘŻENIE JEZDNI PRAWOSTRONNE

ROBOTY NA DRODZE

DZIECI

BOCZNY WIATR

NIEBEZPIECZNY ZJAZD

ZWĘŻENIE JEZDNI LEWOSTRONNE

ŚLISKA JEZDNIA

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

ODCINEK JEZDNI O RUCHU 
DWUKIERUNKOWYM

STROMY PODJAZD

SPADAJĄCE ODŁAMKI SKALNE 

RUCHOMY MOST

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

ZWIERZĘTA DZIKIE

TRAMWAJ

ROWERZYŚCI

LOTNISKO

NABRZEŻE LUB BRZEG RZEKI

INNE NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSZRONIENIE JEZDNI

ZAKAZ WJAZDU WSZELKICH 
POJAZDÓW

SYPKA NAWIERZCHNIA

ZATOR DROGOWY

ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW 
SILNIKOWYCH Z WYJĄTKIEM 
MOTOCYKLI JEDNOŚLADOWYCH

ZAKAZ WJAZDU MOTOCYKLI

 SYGNAŁY ŚWIETLNE

NIEBEZPIECZNE POBOCZE 

WYPADEK DROGOWY

ZAKAZ RUCHU W OBU KIERUNKACH

ZAKAZ WJAZDU AUTOBUSÓW

ZAKAZ WJAZDU SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH

ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW 
ZAPRZĘGOWYCH

ZAKAZ WJAZDU WÓZKÓW 
ROWEROWYCH

ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW 
Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI

ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW 
WYŻSZYCH, NIŻ OKREŚLONO 
NA ZNAKU 

ZAKAZ WJAZDU CIĄGNIKÓW 
ROLNICZYCH ORAZ POJAZDÓW 
WOLNOBIEŻNYCH

ZAKAZ WJAZDU ROWERÓW

ZAKAZ WJAZDU Z WÓZKAMI RĘCZNYMI

ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW 
Z MATERIAŁAMI, KTÓRE MOGĄ 
SKAZIĆ WODĘ

ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW 
DŁUŻSZYCH, NIŻ OKREŚLONO 
NA ZNAKU 

ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW 
O NACISKU OSI WIĘKSZYM 
NIŻ OKREŚLONO NA ZNAKU

ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW 
SILNIKOWYCH Z PRZYCZEPĄ

ZAKAZ WJAZDU MOTOROWERÓW

ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW 
Z MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI 
LUB ŁATWO ZAPALNYMI

ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW 
SZERSZYCH, NIŻ OKREŚLONO 
NA ZNAKU 

ZAKAZ WJAZDU POJAZDÓW 
O RZECZYWISTEJ MASIE CAŁKOWITEJ 
WIĘKSZEJ NIŻ OKREŚLONO NA ZNAKU

BEZWZGLĘDNY NAKAZ 
ZATRZYMANIA SIĘ

ZAKAZ POSTOJU W DNI PARZYSTE

ZAKAZ RUCHU PIESZYCH

KONIEC STREFY OGRANICZONEJ 
PRĘDKOŚCI 

STREFA OGRANICZONEGO POSTOJU

KONIEC ZAKAZÓW

KONIEC STREFY OGRANICZONEGO 
POSTOJU

STREFA OGRANICZONEJ PRĘDKOŚCI 

ZAKAZ SKRĘTU W LEWO

KONIEC ZAKAZU ZAWRACANIA

KONIEC ZAKAZU WYPRZEDZANIA

ZAKAZ SKRĘTU W PRAWO

ZAKAZ WYPRZEDZANIA

ZAKAZ ZAWRACANIA

ZAKAZ WYPRZEDZANIA PRZEZ 
SAMOCHODY CIĘŻAROWE

KONIEC ZAKAZU WYPRZEDZANIA 
PRZEZ SAMOCHODY CIĘŻAROWE

ZAKAZ UŻYWANIA SYGNAŁÓW 
DŹWIĘKOWYCH

KONIEC ZAKAZU UŻYWANIA 
SYGNAŁÓW DŹWIĘKOWYCH

OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI

PIERWSZEŃSTWO DLA 
NADJEŻDŻAJĄCYCH Z PRZECIWKA

KONIEC OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI 

ZAKAZ ZATRZYMYWANIA SIĘ

STÓJ - KONTROLA CELNA

ZAKAZ POSTOJU

ZAKAZ POSTOJU W DNI NIEPARZYSTE

ZNAKI 
OSTRZEGAWCZE

ZNAKI 
ZAKAZU
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ZNAKI DROGOWE ZNAKI DROGOWE

DROGA DLA PIESZYCH

NAKAZ STOSOWANIA ŁAŃCUCHÓW 
PRZECIWŚNIEGOWYCH

NAKAZ UTRZYMYWANIA PRĘDKOŚCI 
MINIMALNEJ 30 KM/H

KONIEC DROGI  DLA PIESZYCH

KONIEC NAKAZU STOSOWANIA 
ŁAŃCUCHÓW PRZECIWŚNIEGOWYCH

KONIEC OBOWIĄZYWANIA NAKAZU 
UTRZYMYWANIA PRĘDKOŚCI 
MINIMALNEJ

NAKAZANY KIERUNEK JAZDY 
DLA POJAZDÓW Z TOWARAMI 
NIEBEZPIECZNYMI

TOALETA PUBLICZNA

NATRYSK

HOTEL (MOTEL)

POLE BIWAKOWE

INFORMACJA RADIOWA 
O RUCHU DROGOWYM

PRZEJŚCIE NADZIEMNE DLA PIESZYCH

BUFET LUB KAWIARNIA

OBOZOWISKO (KEMPING)

SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

PRZEJŚCIE PODZIEMNE 
DLA PIESZYCH

TUNEL

SCHODY RUCHOME W GÓRĘ

RESTAURACJA

OBOZOWISKO (KEMPING) 
WYPOSAŻONE W PODŁĄCZENIA 
ELEKTRYCZNE DO PRZYCZEP

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

SCHODY RUCHOME W DÓŁ

PARKING

PARKING - MIEJSCE ZASTRZEŻONE

KONIEC POSTOJU TAKSÓWEK

PUNKT OPATRUNKOWY

TELEFON

WARSZTAT WULKANIZACYJNY

PARKING ZADASZONY

SZPITAL

STACJA PALIWOWA

POCZTA

MYJNIA

POSTÓJ TAKSÓWEK 

POLICJA

STACJA PALIWOWA TYLKO 
Z GAZEM DO NAPĘDU POJAZDÓW

STACJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ

WJAZD NA DROGĘ BEZ PRZEJAZDU

PIERWSZEŃSTWO NA ZWĘŻONYM 
ODCINKU DROGI

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH 
I PRZEJAZD DLA ROWERZYSTÓW

AUTOSTRADA

PAS RUCHU DLA AUTOBUSÓW

PRZYSTANEK AUTOBUSOWY

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

DROGA EKSPRESOWA

KONIEC AUTOSTRADY

POCZĄTEK PASA RUCHU POWOLNEGO

POCZĄTEK PASA RUCHU

PRZYSTANEK TROLEJBUSOWY

PRZEJAZD DLA ROWERZYSTÓW

KONIEC DROGI EKSPRESOWEJ

POCZĄTEK PASA RUCHU DLA 
AUTOBUSÓW

KONIEC PASA RUCHU POWOLNEGO

PRZYSTANEK TRAMWAJOWY

KONIEC TUNELU

DOPUSZCZALNE 
PRĘDKOŚCI

KONIEC STREFY ZAMIESZKANIA

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

KONIEC DROGI WEWNĘTRZNEJ

OBSZAR ZABUDOWANY

KONIEC STREFY PŁATNEGO 
PARKOWANIA

ZMIANA PIERWSZEŃSTWA

STREFA ZAMIESZKANIA

KONIEC OBSZARU ZABUDOWANEGO

DROGA WEWNĘTRZNA

POBÓR OPŁAT

DROGA Z PIERWSZEŃSTWEM

KONIEC DROGI Z PIERWSZEŃSTWEM

DROGA BEZ PRZEJAZDU

DROGA JEDNOKIERUNKOWA

ZNAKI 
INFORMACYJNE

NAKAZ SKRĘTU W PRAWO 
ZA ZNAKIEM

NAKAZ JAZDY NA WPROST

NAKAZ SKRĘTU W PRAWO 
PRZED ZNAKIEM

NAKAZ SKRĘTU W LEWO 
PRZED ZNAKIEM

NAKAZ JAZDY PROSTO 
LUB SKRĘTU W PRAWO

NAKAZ SKRĘTU W LEWO 
ZA ZNAKIEM

NAKAZ JAZDY PROSTO 
LUB SKRĘTU W LEWO

NAKAZ JAZDY Z LEWEJ 
STRONY ZNAKU

NAKAZ JAZDY Z PRAWEJ 
LUB LEWEJ STRONY ZNAKU

KONIEC DROGI DLA ROWERÓW

RUCH OKRĘŻNY

DROGA DLA ROWERÓW

NAKAZ SKRĘTU W LEWO 
LUB W PRAWO

NAKAZ JAZDY Z PRAWEJ 
STRONY ZNAKU

ZNAKI 
NAKAZU
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ZNAKI DROGOWE ZNAKI DROGOWE

ZNAKI 
KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI

SYGNAŁY ŚWIETLNE

DROGOWE ZNAKI 
SZLAKÓW ROWEROWYCH

DROGOWSKAZ W KSZTAŁCIE STRZAŁY 
DO MIEJSCOWOŚCI WSKAZUJĄCY 
NUMER DROGI

DROGOWSKAZ W KSZTAŁCIE STRZAŁY 
DO MIEJSCOWOŚCI PODAJĄCY 
DO NIEJ ODLEGŁOŚĆ

DROGOWSKAZ DO DZIELNICY MIASTA

DROGOWSKAZ STACJI KOLEJOWEJ 
Z SYMBOLEM

DROGOWSKAZ DO ZABYTKU 
JAKO DOBRA KULTURY

DROGOWSKAZ DO DWORCA 
AUTOBUSOWEGO

DROGOWSKAZ DO ZABYTKU PRZYRODY

DROGOWSKAZ DO LOTNISKA

DROGOWSKAZ DO PLAŻY LUB MIEJSCA 
KĄPIELOWEGO

DROGOWSKAZ DO PRZYSTANI 
PROMOWEJ

DROGOWSKAZ DO PUNKTU 
WIDOKOWEGO

DROGOWSKAZ DO MUZEUM

DROGOWSKAZ DO PRZYSTANI 
WODNEJ LUB ŻEGLUGI

DROGOWSKAZ DO SZLAKU 
ROWEROWEGO

TABLICA 
PRZEDDROGOWSKAZOWA

TABLICA 
KIERUNKOWA

TABLICA 
PRZEDDROGOWSKAZOWA 
PRZED WJAZDEM 
NA AUTOSTRADĘ

MIEJSCOWOŚĆ

KONIEC MIEJSCOWOŚCI

OBWODNICA

DZIELNICA (OSIEDLE)

SAMOCHODOWY 
SZLAK TURYSTYCZNY

OBIEKT NA SAMO-
CHODOWYM SZLAKU 
TURYSTYCZNYM

TABLICA WĘZŁA 
DROGOWEGO 
NA AUTOSTRADZIE

INFORMACJA 
O OBIEKTACH 
TURYSTYCZNYCH

DROGOWSKAZ 
TABLICOWY UMIESZCZANY 
OBOK JEZDNI

DROGOWSKAZ 
TABLICOWY UMIESZCZANY 
OBOK JEZDNI 
NA AUTOSTRADZIE

DROGOWSKAZ TABLICOWY 
UMIESZCZANY OBOK 
JEZDNI PRZED WJAZDEM 
NA AUTOSTRADĘ

DROGOWSKAZ 
TABLICOWY UMIESZCZANY 
NAD JEZDNIĄ

DROGOWSKAZ TABLICOWY 
UMIESZCZANY NAD 
JEZDNIĄ NA AUTOSTRADZIE

DROGOWSKAZ TABLICOWY 
UMIESZCZANY NAD JEZD-
NIĄ PRZED WJAZDEM NA 
AUTOSTRADĘ

TABLICA 
PRZEDDROGOWSKAZOWA 
NA AUTOSTRADZIE

TABLICA 
SZLAKU 
DROGOWEGO

TABLICA SZLAKU 
DROGOWEGO 
NA AUTOSTRADZIE

SYGNALIZATOR 
Z SYGNAŁAMI 
DO KIEROWANIA 
RUCHEM

SYGNALIZATOR 
Z SYGNAŁAMI 
DLA PASÓW RUCHU

SYGNALIZATOR Z SYGNAŁEM 
NAKAZUJĄCYM OPUSZCZENIE 
PASA RUCHU

SYGNALIZATOR 
Z SYGNAŁAMI 
DLA PIESZYCH

SYGNALIZATOR 
Z SYGNAŁAMI 
DLA ROWERZYSTÓW

SYGNALIZATOR Z SYGNAŁEM 
DOPUSZCZAJĄCYM 
WARUNKOWE SKRĘCANIE

SYGNALIZATOR 
KIERUNKOWY

NUMER AUTOSTRADY

NUMER DROGI EKSPRESOWEJ

NUMER DROGI WOJEWÓDZKIEJ 
O ZWIĘKSZONYM DOPUSZCZALNYM 
NACISKU OSI POJAZDU (DO 10 T)

NUMER SZLAKU 
MIĘDZYNARODOWEGO

NUMER DROGI KRAJOWEJ

NUMER DROGI WOJEWÓDZKIEJ

ZMIANA KIERUNKU SZLAKU 
ROWEROWEGO MIĘDZYNARODOWEGO

TABLICA SZLAKU ROWEROWEGOPOCZĄTEK (KONIEC) SZLAKU 
ROWEROWEGO KRAJOWEGO

SZLAK ROWEROWY KRAJOWY ZMIANA KIERUNKU SZLAKU 
ROWEROWEGO KRAJOWEGO

SZLAK ROWEROWY 
MIĘDZYNARODOWY
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ZNAKI DROGOWE ZNAKI DROGOWE

ZNAKI 
POZIOME

ZNAKI 
UZUPEŁNIAJĄCE

LINIA POJEDYNCZA 
PRZERYWANA

STRZAŁKA KIERUNKOWA 
DO ZAWRACANIA LINIA PRZYSTANKOWA

LINIA PODWÓJNA 
CIĄGŁA

PRZEJAZD 
DLA ROWERZYSTÓW KOPERTA

LINIA POJEDYNCZA 
CIĄGŁA

STRZAŁKA 
NAPROWADZAJĄCA STANOWISKO POSTOJOWE

LINIA PODWÓJNA 
PRZERYWANA

LINIA BEZWZGLĘDNEGO 
ZATRZYMANIA - STOP

POWIERZCHNIA 
WYŁĄCZONA Z RUCHU

LINIA KRAWĘDZIOWA 
PRZERYWANA

LINIA WARUNKOWEGO 
ZATRZYMANIA ZŁOŻONA 
Z PROSTOKĄTÓW

ROWER

LINIA JEDNOSTRONNIE 
PRZEKRACZALNA

PRZEJŚCIE 
DLA PIESZYCH

LINIA WYZNACZAJĄCA 
PAS POSTOJOWY

LINIA OSTRZEGAWCZA
LINIA WARUNKOWEGO 
ZATRZYMANIA ZŁOŻONA 
Z TRÓJKĄTÓW

BUS

LINIA KRAWĘDZIOWA 
CIĄGŁA

TRÓJKĄT 
PODPORZĄDKOWANIA

MIEJSCE DLA POJAZDU 
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

STRZAŁKA KIERUNKOWA 
NA WPROST NAPIS STOP PRÓG ZWALNIAJĄCY

STRZAŁKA KIERUNKOWA 
DO SKRĘCANIA

PRZEJŚCIE GRANICZNE

SPOSÓB JAZDY 
W ZWIĄZKU Z ZAKAZEM 
SKRĘCANIA W LEWO

TABLICA WSKAŹNIKOWA 
NA AUTOSTRADZIE 
UMIESZCZANA W ODLEGŁOŚCI 
100 M PRZED PASEM 
WYŁĄCZANIA

KIERUNKI 
NA PASACH RUCHU

KONIEC PASA RUCHU 
NA JEZDNI 
JEDNOKIERUNKOWEJ

PRZEKRACZANIE GRANICY 
ZABRONIONE

OBJAZD W ZWIĄZKU 
Z ZAMKNIĘCIEM DROGI

NIESYMETRYCZNY PODZIAŁ 
JEZDNI DLA PRZECIWNYCH 
KIERUNKÓW RUCHU

KIERUNKI NA PASIE RUCHU

PRZECIWNY KIERUNEK 
DLA OKREŚLONYCH 
POJAZDÓW

NAZWA RZEKI

ZNAK WSKAZUJĄCY 
PRZEJAZD TRANZYTOWY 
UMIESZCZANY 
NA SKRZYŻOWANIU

CZĘŚĆ DROGI (PAS RUCHU) 
DLA OKREŚLONYCH 
POJAZDÓW

GRANICA OBSZARU 
ADMINISTRACYJNEGO 
- NA GRANICY 
WOJEWÓDZTWA

ZNAK PROWADZĄCY 
NA DRODZE 
OBJAZDOWEJ

KONIEC PASA RUCHU 
NA JEZDNI 
DWUKIERUNKOWEJ

ZNAK WSKAZUJĄCY 
PRZEJAZD TRANZYTOWY 
UMIESZCZANY PRZED 
SKRZYŻOWANIEM

PAS RUCHU 
DLA OKREŚLONYCH 
POJAZDÓW

UPRZEDZENIE O ZAKAZIE

TABLICA WSKAŹNIKOWA 
NA AUTOSTRADZIE 
UMIESZCZANA W ODLEGŁOŚCI 
300 M PRZED PASEM 
WYŁĄCZANIA

RUCH SKIEROWANY 
NA SĄSIEDNIĄ JEZDNIĘ

ZNAK UPRZEDZAJĄCY 
UMIESZCZANY PRZED 
SKRZYŻOWANIEM

TABLICA WSKAŹNIKOWA 
NA AUTOSTRADZIE 
UMIESZCZANA W ODLEGŁOŚCI 
200 M PRZED PASEM 
WYŁĄCZANIA

OGRANICZENIA 
NA PASIE RUCHU
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