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PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO - pojęcia podstawowe 

droga 

wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych 

lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych  

droga twarda 

 droga z jezdnią o nawierzchni utwardzonej o długości nawierzchni 

przekraczającej 20 m; 

 inne drogi są drogami gruntowymi;  

autostrada 

 na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego 

 przeznaczona do ruchu pojazdów samochodowych 

 można rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h  

droga ekspresowa 

 droga dwu- lub jednojezdniową  

 na której skrzyżowania występują wyjątkowo 

 Przeznaczoną do ruchu pojazdów samochodowych  

droga dla rowerów 

 droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych 

strefa zamieszkania  

 obowiązuje ograniczenie prędkości do 20km/godz. 

 piesi maja pierwszeństwo przed pojazdami 

 parkować można tylko na wyznaczonych miejscach 

 progi zwalniające mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi 

 wyjeżdżając ze strefy włączamy się do ruchu 

 znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. 

obszar zabudowany 

 obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi 

 obowiązuje ograniczenie prędkość do 50 km/godz. 

 a w godz. od 23.00 do 5.00 – 60 km/godz.  

uczestnik ruchu drogowego 

 osoba znajdująca się na drodze będąca w pojeździe lub poza nim  

zasada ograniczonego zaufania 

 brak zaufania do innych uczestników ruchu drogowego  

 

pieszy 

 osoba znajdującą na drodze, ale niebędącą w żadnym pojeździe 

i niewykonująca robót drogowych 

 osoba prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek 

dziecięcy, podręczny lub inwalidzki 

 osoba poruszająca się w wózku inwalidzkim 

 a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej  

kierujący 

 osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów 

 osoba, która prowadzi kolumnę pieszych 

 osoba, która jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie  

kierowca 

 osoba uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym  

pojazd silnikowy 

 pojazd wyposażony w silnik 

 z wyjątkiem motoroweru 

 i pojazdu szynowego  

pojazd samochodowy 

 pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 

przekraczającą 25 km/h 

 określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego  

ruch kierowany 

 ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez 

uprawnioną osobę  

pojazd uprzywilejowany 

 pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych 

i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie 

 jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi  

szczególna ostrożność  

 ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania 

uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, 

w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie  

 


