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klasa IV  

Drogi Uczniu! Witam Cię serdecznie. 

Poprzednie zadanie klasa wykonała w 84%, zadania wykonało 11 osób. 

Ignacy Golczyk 

Szymon Sajdyk   Paulina Urbańska 

Ola Przybyłek   Patryk Stawecki    

  

Świetnie! Trzymajcie tak dalej! 

Na co dzień w różnych  sytuacjach rowerzysta, czy pieszy zmienia kierunek. Poruszamy się wykonując 

różne czynności na drodze, chodniku, wiążę się to z manewrami jakie wykonujemy. 

Przed Wami wyzwanie  

Temat Manewry, znaki i sygnały na drodze. 

1.Cel lekcji: 

− potrafi włączyć się do ruchu, − analizuje sytuacje na drodze i objaśnia, jak powinien się zachować 

rowerzysta po dojechaniu do skrzyżowania,  

− rozpoznaje manewry wymijania, omijania oraz wyprzedzania, 

 − rozróżnia znaki zakazu skrętu i zawracania, − wyjaśnia, jak prawidłowo i bezpiecznie wykonać 

manewry drogowe. 

1.Proszę wykonać ćw. 4 ze s. 49 podręcznika – uporządkować cyfry odpowiadające czynnościom 

rowerzysty opisanym w podanych zdaniach oraz kolejności manewrów ukazanych na ilustracjach 

w ćw. 5 ze s. 50 podręcznika.-proszę zapisać w zeszycie 

Musicie pamiętać, że manewr zawracania wymaga szczególnej ostrożności. Takie miejsca, w których 

nie wolno zawracać („Warto wiedzieć”, s.51-podręcznik 

Filmiki: oglądnij 

https://youtu.be/8vAmzV90ScY 

https://youtu.be/hxF_NhqTcLo 

https://youtu.be/8vAmzV90ScY
https://youtu.be/hxF_NhqTcLo


https://youtu.be/cjJcva5M7_c 

 

Karta pracy Manewry na drodze  

 

 

1 Przedstaw na schematycznych rysunkach manewry wymijania, omijania oraz wyprzedzania. 

 

 

2 Uzupełnij zdania podanymi sformułowaniami. 

lewej krawędzi, na wzniesienie, zmiana kierunku jazdy, przejeżdżaniu obok, wyciągnąć 

rękę, przejściu dla pieszych 
 

 Aby zasygnalizować zamiar włączenia się do ruchu, rowerzysta musi 

.............................................................. i wskazać planowany kierunek jazdy.  

 W celu skręcenia w lewo na skrzyżowaniu na jezdni jednokierunkowej należy 

najpierw dojechać do jej ............................................................................................ . 

 Wymijanie polega na .............................................................. pojazdu lub uczestnika 

ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku. 

 Nie wolno wyprzedzać m.in. na .............................................................. i w trakcie 

wjeżdżania .............................................................. . 

 Zawracania polega na .............................................................. . 
 

 Teraz pora, żeby się sprawdzić na Eduelo, czeka na Was test pod nazwą „Znaki i sygnały drogowe”  

Wasze zadania na Eduelo będą oceniane w zakresie procentowym. 

Kartę pracy zapisać na Classroomie 

Pracę proszę wykonać do 24.04.2020 

  Powodzenia. 

 

https://youtu.be/cjJcva5M7_c

