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KLASA IV 

 

Temat:  Skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem  -  kto ma pierwszeństwo 

przejazdu. 

 

Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem jest oznaczone znakiem informacyjnym: 

Droga z pierwszeństwem. 

Jadący drogą podporządkowaną wie, że nie ma pierwszeństwa, ponieważ widzi 

znaki: Ustąp pierwszeństwa lub STOP. 
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Znak STOP, który umieszcza się też na drodze podporządkowanej, oznacza: 
 zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem; 

 obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym tą drogą. 

Również kierujący pojazdem jadącym po szynach drogą podporządkowaną ma obo-

wiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym po drodze z pierwszeństwem. Za-

sada ta nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych w ruchu. 

Rozpatrzymy dwie sytuacje na skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem: 
1. Rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdem, który porusza się po drodze pod-

porządkowanej. 

2. Rowerzysta ustępuje pierwszeństwa obu pojazdom – zarówno motocyklowi, który jest na 
drodze z pierwszeństwem, jak i samochodowi jadącemu na wprost z przeciwka. 

   

Droga z pierwszeństwem Ustąp pierwszeństwa STOP 
 

 

 Zadanie 1  
Przeanalizuj pokazane sytuacje występujące na skrzyżowaniach. Jak w każdej z nich 

powinien postąpić rowerzysta. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 
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Przed skrzyżowaniem mogą być ustawione jeszcze inne znaki drogowe, ważne z 

punktu widzenia rozstrzygania pierwszeństwa przejazdu, na przykład: 

     

Skrzyżowanie z 

drogą podporząd-

kowaną występu-

jącą po obu stro-

nach 

Skrzyżowanie z 

drogą podporząd-

kowaną występu-

jącą po prawej stro-

nie 

Skrzyżowanie z 

drogą podporząd-

kowaną występu-

jącą po lewej stro-

nie 

Wlot drogi jednokie-

runkowej z prawej 

strony 

 

Wlot drogi jednokie-

runkowej z lewej 

strony 

Na tak oznakowanych skrzyżowaniach droga z pierwszeństwem krzyżuje się z drogą 

lub drogami podporządkowanymi bądź wlotem drogi jednokierunkowej. Obowiązuje 

na nich taka sama zasada przejazdu jak na poprzednio omawianych skrzyżowa-

niach. Wyjaśnimy to na podanym przykładzie  

Rowerzysta i autobus są na drodze podporządkowanej (znajdują się przed zna-

kiem Ustąp pierwszeństwa). W tej sytuacji rowerzysta ustępuje pierwszeństwa 

wszystkim pojazdom i ostatni opuszcza skrzyżowanie. 
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Zadanie 2 
Przeanalizuj poniższe sytuacje występujące na skrzyżowaniach. Jak w każdej z nich 

powinien postąpić rowerzysta? 

 

 

        
 

 

Na skrzyżowaniu drogi podporządkowanej z drogą z pierwszeństwem nieprze-

biegającą prosto znak nakazu Ustąp pierwszeństwa i znak informacyjny Droga z 

pierwszeństwem są uzupełniane tabliczkami, na przykład: 
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Ustąp pierwszeństwa 
 

Droga z pierwszeństwem 
 

Tabliczka wskazująca rzeczy-

wisty przebieg drogi z pierw-

szeństwem przez skrzyżowa-

nie (umieszczona na drodze 

podporządkowanej) 

Tabliczka wskazująca rzeczy-

wisty przebieg drogi z pierw-

szeństwem przez skrzyżowa-

nie (umieszczona na drodze z 

pierwszeństwem) 
 

 
 

Pamiętaj: 
 

 Znak drogowy i tabliczka uzupełniająca stanowią całość i tak je należy odczytywać. 

 Linia szersza na tabliczce pokazuje przebieg drogi z pierwszeństwem. 

 Linia węższa na tabliczce wskazuje, jaka jest trasa drogi podporządkowanej. 

Przeanalizujmy, jak powinien się zachować rowerzysta na skrzyżowaniach oznaczo-

nych znakami z tabliczkami. 

 

Rowerzysta i samochód są na drogach z pierwszeństwem. Rowerzysta musi ustąpić 

pierwszeństwa samochodowi, ponieważ nadjeżdża on z jego prawej strony. 

 

Zadanie 3   
Przeanalizuj poniższe sytuacje występujące na skrzyżowaniach. Napisz, jak w każdej 

z nich powinien postąpić rowerzysta. 
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Rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa obu pojazdom. Kierowca pojazdu szyno-

wego ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu w ruchu, 

mimo że pojazd ten jest na drodze podporządkowanej. 

 

Na tak oznakowanym skrzyżowaniu rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi 

szynowemu, nawet wtedy, gdy nadjeżdża on z jego lewej strony. 

 

Testy – skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem. 

http://brd.cwdt.pl/index.php/component/ariquiz/Question/11-Skrzyzowaniazeznakami/Question-

11-e7c323d687efd7549de78ee1e55e332e   
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