
Cz!"# 7:

Sygnalizacja i sygna$y "wietlne

Cz!"# ta opiera si! na cz!"ci 6, która omawia sygnalizacj! "wietln$ oraz
oznakowanie dróg. Cz!"# ta omawia dwa ogólne formaty sygna%ów
"wietlnych:

sygnalizacja "wietlna, która kieruje strumie& ruchu, oraz
sygna%y kierowców oraz rowerzystów, które sygnalizuj$ ich zamiary.

%wiat$a
Chodzi tu o "wiat%a kontroluj$ce skrzy'owania i przej"cia dla pieszych.

Czerwone "wiat%o oznacza “stop”. Je'eli "wiat%o jest czerwone, gdy si! do
niego zbli'asz, musisz zatrzyma# si! przed lini$ stopu lub, je'eli nie ma linii
stopu, przed "wiat%em.
Zielone "wiat%o oznacza, 'e mo'esz jecha# je'eli droga jest wolna.
Zachowaj szczególn$ uwag!, je'eli masz zamiar skr!ci# w lewo lub w
prawo i ust$p pierwsze&stwa pieszym, którzy przechodz$ przez ulic!.
Zielone "wiat%o to nie pierwsze&stwo przejazdu, a pozwolenie na jazd! dalej
z zachowaniem ostro'no"ci.

PAMI&TAJ
Zielone "wiat$o to nie pierwsze'stwo przejazdu, a pozwolenie na jazd!

dalej z zachowaniem ostro(no"ci.
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(ó%te "wiat%o oznacza, 'e musisz zatrzyma# si! przed lini$ stopu lub, je'eli
nie ma linii stopu, przed "wiat%em. Jednak mo'esz jecha# dalej, je'eli
podczas zmiany "wiat%a na 'ó%te jeste" tak blisko linii lub "wiat%a, 'e
zatrzymanie si! by%oby niebezpieczne.
Zielona strza%ka (nazywana te' "wiat%em filtruj$cym) oznacza, 'e mimo
czerwonego "wiat%a mo'esz jecha# dalej w kierunku, który pokazuje strza%ka
zak%adaj$c, 'e jest to bezpieczne, a droga jest wolna.
Je'eli chcesz skr!ci# w prawo na "wiat%ach, które maj$ strza%k! w prawo,
wjed) na skrzy'owanie gdy widzisz zielone "wiat%o uwa'aj$c, aby nie
blokowa# pojazdów nadje'd'aj$cych z przeciwka. Nast!pnie, gdy b!dzie to
bezpieczne, zako&cz manewr skr!tu. Powiniene" czeka# na strza%k!
filtruj$c$ dla skr!tu w prawo tylko wtedy, gdy jeste" na skrzy'owanie i
zako&czenie skr!tu przed pojawieniem si! "wiat%a filtruj$cego by%oby
niebezpieczne.
Na skrzy'owaniach mo'e pojawi# si! migaj$ca strza%ka skierowana w lewo.
Oznacza ona, 'e mo'esz przejecha# przez "wiat%a, ale dopiero jak ust$pisz
pierwsze&stwa pojazdom z drugiej drogi przeje'd'aj$cym ju' przez
skrzy'owanie.

Pami!taj, 'e migaj$ce 'ó%te "wiat%o na przej"ciu dla pieszych oznacza, 'e
musisz ust$pi# pierwsze&stwa pieszym. *wiat%a dla pieszych - patrz cz!"#
18.

PAMI&TAJ
Zawsze powiniene" zbli(a# si! do skrzy(owania z tak) pr!dko"ci),
która pozwoli Ci na zatrzymanie si! je(eli zapali si! (ó$te "wiat$o.
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%wiat$a na "cie(kach rowerowych
Czerwone "wiat%o z sylwetk$ rowerzysty oznacza, 'e rowerzysta
musi zatrzyma# si! na "wiat%ach.
Zielone "wiat%o z sylwetk$ rowerzysty oznacza, 'e rowerzysta mo'e
jecha# dalej za "wiat%a pod warunkiem, 'e nie zagra'a to innym
u'ytkownikom drogi.
Migaj$ce zielone "wiat%o lub "wiat%o 'ó%te z sylwetk$ rowerzysty
oznacza, 'e rowerzysta nie mo'e przejecha# przez jezdni! chyba 'e
zacz$% przez ni$ przeje'd'a#, gdy pali%o si! jeszcze ci$g%e zielone
"wiat%o z sylwetk$ rowerzysty.

Sygna$y kierowców oraz rowerzystów
Kierowca musi zawsze da# sygna% zanim zmieni kierunek jazdy. Oznacza to
'e musi zasygnalizowa# jasno i z odpowiednim wyprzedzeniem zanim:

ruszy z miejsca,
skr!ci w prawo lub lewo,
zmieni pas,
wyprzedzi,
zwolni, lub
zatrzyma si!.

Sygnalizacja
Sygna%y wskazuj$ na zmiar – nie daj$ pierwsze&stwa przejazdu. Prawo
wymaga od Ciebie sygnalizowania zamiaru wykonania wszelkich czynno"ci
na drodze. Oznacza to, 'e musisz da# odpowiedni sygna% zanim ruszysz,
skr!cisz w prawo lub w lewo, zmienisz pas, wyprzedzisz, zwolnisz, lub
zatrzymasz si!. Musi dawa# sygna%y jasno i z odpowiednim wyprzedzeniem.
Je'eli nie jeste" pewnien czy twoje kierunkowskazy lub "wiat%a stopu z
jakiego" powodu daj$ odpowiedni sygna%, u'yj dodatkowo jasnych
zdecydowanych sygna%ów r!cznych.
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Sygna$y r!czne
Upewnij si!, 'e sygna% którego u'ywasz pomaga, a nie wprowadza
zamieszania u innych u'ytkowników dróg. Je'eli u'ywasz sygna%ów
r!cznych, zapoznaj si! z poni'szymi obrazkami, które prezentuj$ sygna%y,
jakie kierowcy i rowerzy"ci musz) dawa# innym pojazdom oraz osobie
kieruj$cej ruchem.
Sygna%y dla rowerzystów dotycz$ tak'e motocyklistów i osób prowadz$cych
pojazdy konne i/lub maszyny rolnicze, które nie s$ wyposa'one w
kierunkowskazy.
Nale'y u'ywa# nast!puj$cych sygna%ów r!cznych:

Sygna%y r!czne dla pojazdów za Tob$

Mam zamiar zwolni# lub
zatrzyma# si!.

Mam zamiar skr!ci# w
lewo.

Zauwa(, (e kierowca samochodu
porusza r!k) i d$oni) w kierunku

przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.

Mam zamiar zjecha# na
bok lub skr!ci# w prawo.
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Sygna%y r!czne dla policjanta kieruj$cego ruchem oraz pojazdów jad$cych z
przeciwka.

Sygna%y dla rowerzystów dotycz$ tak'e motocyklistów i osób prowadz$cych
pojazdy konne.

PAMI&TAJ
Sygna$y pokazuj) tylko co zamierzasz zrobi# – nigdy nie daj) ci

pierwsze'stwa przejazdu.

Chc! jecha# prosto.

Chc! skr!ci# w lewo.
Zauwa(, (e kierowca samochodu
wskazuje prawym ramieniem i
r!k) z wyci)gni!tymi palcami w

lewo.

Chc! skr!ci# w prawo.
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