
Cz!"# 9:

Skrzy$owania i ronda

Cz!"# ta opisuje poprawny sposób zbli$ania si! oraz przeje$d$ania przez
skrzy$owania i ronda.

Skrzy$owania
Je$eli zobaczysz znak stopu (pokazany poni$ej), musisz zatrzyma# si!
przed znakiem lub przed lini% stopu, je$eli taka jest, nawet je$eli na drodze,
na któr% chcesz wjecha# nie ma innych pojazdów.

Je$eli zobaczysz znak “ust%p pierwsze&stwa” (pokazany poni$ej) lub lini!
ust!powania pierwsze&stwa, musisz zwolni#, ale nie musisz si! ca'kowicie
zatrzymywa#, chyba $e musisz zaczeka# a$ przejad% pojazdy
nadje$d$aj%ce z przeciwka.

W cz!"ci 6 znajdziesz wi!cej informacj na temat tego znaku oraz
pozosta'ych znaków nakazu.

Ust%p pierwsze&stwa

Stop
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Pierwsze%stwo przejazdu
Pojazdy jad%ce prosto w którymkolwiek kierunku na drodze g'ównej
zawsze maj% pierwsze&stwo przejazdu.
Je$eli jeste" na skrzy$owaniu dróg równorz!dnych, pojazdy po Twojej
prawej stronie maj% pierwsze&stwo przejazdu. Musisz pozwoli# tym
pojazdom na przejazd zanim ruszysz z miejsca. Nale$y pami!ta#, $e
pierwsze&stwo przejazdu nie jest prawem nieograniczonym. Musisz
zawsze jecha# zachowuj%c ostro$no"# oraz mie# wzgl%d na innych
u$ytkowników drogi.
Je$eli zbli$asz si! do skrzy$owania w kszta'cie litery T, pojazdy
znajduj%ce si! ju$ na drodze, na która wje$d$asz maj% pierwsze&stwo
przejazdu. Znaczy to, $e wszystkie pojazdy na drodze, która ko&czy
si! na tym skrzy$owaniu, musz& poczeka# a$ przejad% pozosta'e
pojazdy zanim skr!c% w lewo lub prawo.
Je$eli skr!casz w prawo na skrzy$owaniu, pojazdy nadje$d$aj%ce z
przeciwka, które przeje$d$aj% prosto przez skrzy$owanie, maj%
pierwsze&stwo przejazdu.
Je$eli chcesz skr!ci# w prawo na skrzy$owaniu, a pojazd z przeciwka
chce skr!ci# w t! sam% drog!, pierwsze&stwo ma pojazd skr!caj%cy
w lewo. Je$eli Twój pojazd skr!ca w prawo, musisz poczeka# a$
skr!ci drugi pojazd.
Je$eli zbli$asz si! do skrzy$owania z drog% g'ówn%, musisz ust%pi#
pierwsze&stwa innym pojazdom. Oznacza to ust%pienie
pierwsze&stwa lub przepuszczenie tych pojazdów przed wjazdem na
drog!, do której si! w'%czasz.

Pojazdy nie maj% automatycznie pierwsze&stwa przejazdu na drodze.
Zasada nadrz!dna mówi, aby w ka$dych okoliczno"ciach jecha# dalej z
zachowaniem ostro$no"ci.
Zawsze musisz ust%pi# pierwsze&stwa:

pieszym ju$ przechodz%cym przez ulic! na skrzy$owaniu,
pieszym na przej"ciu,
pieszym na przej"ciu z migaj%cym $ó'tym "wiat'em, oraz
pieszym i pojazdom, je$eli ruszasz z miejsca (na przyk'ad gdy
ruszasz po zatrzymaniu si! przed znakiem stopu lub wyje$d$asz z
miejsca postoju).
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Aby unikn%# nieporozumie& oraz w interesie bezpiecze&stwa drogowego,
pojazd powinien zawsze ust%pi# pierwsze&stwa pieszemu. Musisz tak$e
ust%pi# pierwsze&stwa:

pojazdom ju$ skr!caj%cym na skrzy$owaniu,
pojazdom na innym pasie, je$eli zamierzasz zmieni# pas, oraz
pojazdom na drogach publicznych, jezeli wyje$d$asz z drogi
prywatnej.

Zatrzymaj si!, rozejrzyj si!, nas'uchuj i rozejrzyj si! ponownie. To jest Twój
obowi%zek przed wjazdem na drog!. Kierowcy powinni uwa$a# na
rowerzystów wje$d$aj%cych na drog!, gdy ko&czy si! "cie$ka dla
rowerzystów oraz na motorowery i motocykle wyje$d$aj%ce na
skrzy$owaniu, które mog% by# trudno widoczne ze wzgl!du na swoje ma'e
rozmiary. Wa$ne jest, aby zrozumie#, $e pierwsze&stwo przejazdu nie jest
prawem nieograniczonym. Musisz jecha# dalej zachowuj%c ostro$no"# oraz
mie# wzgl%d na innych u$ytkowników drogi.

Skr!canie w prawo z drogi g'ównej na drog! podporz&dkowan&

Odpowiednio wcze"niej spójrz w lusterka i sprawd( martwe punkty
wypatruj%c pojazdów jad%cych za Tob%, a nast!pnie daj sygna' skr!tu
w prawo.
Jak tylko b!dzie to bezpiczne, ustaw si! bezpo"rednio po lewej od
"rodka drogi lub w miejscu przeznaczonym dla pojazdów
skr!caj%cych w prawo.
Je$eli to mo$liwe, zostaw miejsce dla innych pojazdów, aby mog'y
przejecha# po Twojej lewej stronie.

100

Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego



Nie skr!caj kierownicy dopóki nie b!dziesz gotowy na wykonanie
skr!tu.
Gdy utworzy si! bezpieczna luka mi!dzy nadje$d$aj%cymi z
przeciwka pojazdami, zako&cz skr!t w taki sposób, aby" wjecha' na
lew% stron! drogi, w któr% skr!casz.
Nie "cianaj zakr!tu podczas skr!cania. Nie wykonuj manewru o
kszta'cie “'ab!dziej szyi” – wyst!puje on, gdy przejedziesz odpowiedni
punkt skr!tu i musisz zawróci#, aby wróci# na drog!, na któr% chcesz
wjecha#.

Skr!canie w prawo z drogi podporz&dkowanej na drog! g'ówn&

Odpowiednio wcze"niej spójrz w lusterka wypatruj%c pojazdów
jad%cych za Tob%, a nast!pnie daj sygna' skr!tu w prawo.
Jak tylko b!dzie to bezpiczne, ustaw si! bezpo"rednio po lewej od
"rodka drogi.
Je$eli jeste" na skrzy$owaniu ze znakiem stopu lub “ust%p
pierwsze&stwa”, poczekaj z wjazdem na skrzy$owanie a$ droga
b!dzie wolna w obu kierunkach.
Je$eli to mo$liwe, zostaw miejsce dla innych pojazdów, aby mog'y
przejecha# po Twojej lewej stronie.
Gdy utworzy si! bezpieczna luka mi!dzy pojazdami nadje$d$aj%cymi
z obu kierunków, zako&cz skr!t w taki sposób, aby" wjecha' na lew%
stron! drogi, w któr% skr!casz.
Zwracaj uwag! na oznakowania dróg, które nakazuj% jazd! w
konkretnym kierunku.
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Skr!canie w prawo na skrzy$owaniach
Podczas skr!tu w prawo na skrzy$owaniu, gdy samochód jad%cy z
przeciwka tak$e skr!ca w prawo, powinni"cie, je$eli to mo$liwe, oboje
stan%c bokami do siebie, aby wykona# skr!t. Dzi!ki temy Ty, a tak$e drugi
kierowca widzi nadje$d$aj%ce z przeciwka pojazdy, a pojazdy te widz%
Ciebie.

Skr!canie pojazdów zwróconych do siebie bokiem
Je$eli nie mo$esz tak wykona# skr!tu, je$eli konieczne mo$ecie skr!ci# po
'uku mijaj%c si! lewymi stronami pojazdów. Oznacza to rozpocz!cie
skr!cania podczas gdy pojazdy s% jeszcze zwrócone przodem do siebie.

Skr!canie po 'uku

Skr!canie w prawo z ulicy jednokierunkowej
Jed( jak najbli$ej prawej strony ulicy jednokierunkowej. Wypatruj miejsc, w
których dwa pasy pozwalaj% na skr!t w prawo.
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Skr!canie w lewo z drogi g'ównej na drog! podporz&dkowan&
Odpowiednio wcze"niej spójrz w lusterka wypatruj%c pojazdów
jad%cych za Tob%.
Daj sygna' skr!tu w lewo i zwolnij.
Trzymaj si! jak najbli$ej lewej kraw!dzi drogi korzystaj%c z lusterek,
na wypadek gdyby rowerzy"ci lub motocykli"ci jechali z Twojej lewej
strony.
Wypatruj migaj%cych $ó'tych strza'ek, które pozwalaj% Ci jecha# dalej
w lewo je$eli z prawej nie nadje$d$aj% $adne pojazdy.
Je$eli to mo$liwe, zostaw miejsce dla innych pojazdów, aby mog'y
przejecha# po Twojej prawej stronie.
Wykonaj skr!t trzymaj%c si! blisko lewej kraw!dzi. Uwa$aj, aby nie
uderzy# ani nie wjecha# na kraw!$nik.

Skr!canie w lewo z drogi podporz&dkowanej na drog! g'ówn&

Odpowiednio wcze"niej spójrz w lusterka wypatruj%c pojazdów
jad%cych za Tob%.
Daj sygna' skr!tu w lewo i zwolnij.
Je$eli jeste" na skrzy$owaniu ze znakiem stopu lub “ust%p
pierwsze&stwa”, poczekaj z wjazdem na skrzy$owanie a$ droga
b!dzie wolna.
Wypatruj migaj%cych $ó'tych strza'ek, które pozwalaj% Ci jecha# dalej
w lewo je$eli z prawej nie nadje$d$aj% $adne pojazdy.
Je$eli droga posiada pas skr!tu w lewo, powiniene" z niego
skorzysta#.
Gdy b!dzie to bezpieczne, zako&cz skr!t w taki sposób, aby" wjecha'
na lew% stron! drogi, w któr% skr!casz.

Uwa$aj, aby nie zarzuci'o Ci! przy skr!cie i zawsze przed rozpocz!ciem
skr!tu ust%p pierwsze&stwa pieszym i rowerzystom przeje$d$aj%cym przez
skrzy$owanie.
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Skrzy$owania z $ó't& stref&
Skrzy$owania te posiadaj% obszar zakreskowany $ó'tymi liniami.

Wyj%tkiem jest sytuacja, gdy chcesz skr!ci# w prawo. W takim przypadku,
mo$esz wjecha# na skrzy$owanie z $ó't% stref% i czeka# na luk! mi!dzy
pojazdami nadje$d$aj%cymi z przeciwka. Nie wje$d$aj na $ó't% stref!, je$eli
zablokuje to inne pojazdy, które maj% pierwsze&stwo przejazdu.

Skrzy$owania z $ó't% stref% znajduj% si! tak$e na przejazdach kolejowych
lub tramwajowych. Nigdy nie wje$d$aj na skrzy$owanie z $ó't% stref%, je$eli
nie b!dziesz móg' przez nie przejecha# bez zatrzymywania si!. W cz!"ci 6
znajdziesz wi!cej informacj na temat znaków drogowych oraz oznakowa&
drogi.

PAMI(TAJ
Nie mo$esz wje$d$a# na skrzy$owanie z $ó't& stref&, je$eli nie b!dziesz

móg' przez nie przejecha# bez zatrzymywania si!.
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Skrzy$owania a drogi dwujezdniowe

Drogi dwujezdniowe to drogi posiadaj%ce przynajmniej dwa pasy ruchu w
ka$dym kierunku. Pas zewn!trzny lub pas z prawej strony w ka$dym
kierunku, to pas najbli$ej osi drogi dwujezdniowej.
Musisz zwykle jecha# lewym pasem drogi dwujezdniowej. Mo$esz
korzysta# z zewn!trznego pasa na dwupasmowej lub trzypasmowej jezdni
tylko, gdy:

wyprzedzasz, oraz
chcesz wkrótce skr!ci# w prawo.

Skr!canie w lewo na drog! dwujezdniow&
Jed( jak najbli$ej lewej kraw!dzi drogi dojazdowej.
Uwa$aj na nadje$d$aj%ce pojazdy.
Wykonaj skr!t, gdy b!dzie to bezpieczne.
Trzymaj si! lewego pasa na drodze dwujezdniowej i rozwijaj pr!dko"#
tak, aby dostosowa# j% do strumienia ruchu jednocze"nie stosuj%c si!
do ogranicze& pr!dko"ci i warunków panuj%cych na drodze.

105

Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego



Przeje$d$anie przez drog! dwujezdniow& lub wjazd na ni& po skr!cie w
prawo

Poczekaj w obszarze "rodkowym (przerwa w "rodkowym pasie
oddzielaj%cym jezdnie) dopóki nie b!dzie bezpiecznej luki mi!dzy
pojazdami.
Zako&cz przejazd lub skr!t w drug% cz!"# drogi dwujezdniowej i
rozwijaj pr!dko"# tak, aby dostosowa# j% do strumienia ruchu
jednocze"nie stosuj%c si! do ogranicze& pr!dko"ci i warunków
panuj%cych na drodze.

Je$eli inny pojazd ju$ znajduje si! na obszarze "rodkowym, poczekaj na
drodze podporz%dkowanej dopóki nie b!dziesz mia' wystarczaj%co miejsca,
aby przejecha# przez pierwsz% po'ow! drogi bez zatrzymywania si! na
jezdni. Je$eli pas oddzielaj%cy jest zbyt w%ski dla Twojego pojazdu,
poczekaj na drodze podporz%dkowanej dopóki b!dziesz móg' przejecha#
przez obie strony drogi dwujezdniowej lub te$ zako&czy# skr!t za jednym
razem.
Je$eli prowadzisz du$y pojazd, nie mo$esz traktowa# ka$dej po'owy drogi
dwujezdniowej jako oddzielnej drogi, poniewa$ jest to niebezpieczne.
Powiniene" pozosta# na drodze podporz%dkowanej dopóki nie b!dziesz
móg' przejecha# obu stron drogi dwujezdniowej bez zatrzymywania. Zawsze
uwa$aj, je$eli znajdujesz si! za du$ym pojazdem lub pojazdem ci%gn%cym
przyczep!, który wykonuje skr!t. Pami!taj, $e d'ugi pojazd lub po'%czenie
kilku pojazdów zawsze potrzebuje wi!cej miejsca do zako&czenia skr!tu.
Rowerzy"ci, motocykli"ci oraz piesi powinni zachowa# szczególn%
ostro$no"# w pobli$u tych pojazdów.

Skr!canie w prawo z drogi dwujezdniowej
Post!puj normalnie (patrz poni$ej) i zjed( na prawy pas.
Je$eli droga ma pas dla samochodów zwalniaj%cych, zjed( na niego.
Na skrzy$owaniu, skr!# na obszar mi!dzy jezdniami i poczekaj na
bezpieczn% luk! mi!dzy pojazdami.
Gdy b!dzie to bezpieczne, zako&cz skr!t i wjed( na lew% stron!
drogi, na któr% wje$d$asz.
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Ronda
Zgodnie z prawem, kierowca musi wjecha# na rondo skr!caj%c na lewo.
Traktuj rondo jak skrzy$owanie i ust%p piersze&stwa pojazdom, które si! na
nim ju$ znajduj%.

Zbli$aj&c si! do ronda
Jak najwcze"niej zdecyduj, w któr% stron! musisz skr!ci#.
Zwracaj uwag! i stosuj si! do wszystkich informacji okre"lonych przez
znaki drogowe, "wiat'a i oznakowanie drogi, które kieruj% Ci! na
odpowiedni pas.
Pami!taj o kolejno"ci “lusterko, kierunkowskaz, lusterko, manewr”
podczas ka$dego etapu. Najpierw spójrz w lusterka, aby sprawdzi#
czy za Tob% jad% inne pojazdy,a nast!pnie, gdy jest to konieczne, z
odpowiednim wyprzedzeniem zasygnalizuj swój zamiar, aby
odpowiednio ostrzec pozosta'ych u$ytkowników drogi.
Zjed( na odpowiedni pas, gdy b!dzie to bezpieczne.
Miej "wiadomo"# pr!dko"ci oraz ustawienia wszystkich pojazdów
wokó' Ciebie i dopasuj swoj% pr!dko"# do warunków ruchu.

Post!puj zgodnie z przepisami podczas zbli$ania si! oraz przeje$d$ania
przez rondo.

Gdy dojedziesz do ronda
Ust%p pierwsze&stwa pojazdom nadje$d$aj%cym z prawej strony,
chyba $e znaki, oznakowanie drogi lub "wiat'a nakazuj% inaczej.
Gdy rondo jest kontrolowane przez "wiat'a, musisz ich przestrzega#.
Musisz przestrzega# wszystkich oznakowa& drogi na pasach i/lub
innych przepisów, które mówi% o tym z którego pasa nale$y korzysta#
je$eli chcesz skr!ci# w danym kierunku z ronda.
Uwa$aj na pojazdy znajduj%ce si! ju$ na rondzie. W szczególno"ci
zwaracaj uwag! na to, jakie sygna'y daj% i staraj si! oceni#, gdzie
planuj% skr!ci#.
Uwa$aj na innych u$ytkowników drogi i rowerzystów lub
motocyklistów po Twojej lewej lub prawej stronie.
Spójrz przed siebie zanim pojedziesz dalej, aby upewni# si!, $e
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pojazdy przed Tob% na rondzie ruszy'y dalej. Oznacza to, $e b!dziesz
móg' wjecha# na rondo nie blokuj%c $adnych pojazdów
nadje$d$aj%cych z prawej.

Na i przy zje)dzie z ronda
O ile znaki drogowe lub oznakowanie drogi nie nakazuj% inaczej,
przestrzegaj poni$szych kroków w przypadku gdy skr!casz w lewo, jedziesz
prosto lub skr!casz w prawo na rondzie.

Skr!caj%c w lewo;
W'%cz kierunkowskaz w lewo i podjed( do ronda lewym pasem.
Trzymaj si! lewej strony ronda i miej nadal w'%czony kierunkowskaz
przy zje(dzie.

Skr!t w lewo

Zosta& na lewym pasie, w'%cz lewy kierunkowskaz
zbli$aj%c si! do ronda i miej w'%czony kierunkowskaz

dopóki nie przejedziesz przez rondo.

108

Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego



Gdy jedziesz prosto;
Zbli$ si! do ronda na lewym pasie, ale nie w'%czaj jeszcze
kierunkowskazu.
W'%cz kierunkowskaz w lewo po przejechaniu wyjazdu
poprzedzaj%cego ten, na który chcesz wjecha#.
Mo$esz jecha# tak jak pokazuje to czerwona przerywana linia na
obrazku tylko w sytuacjach, gdy:
• lewy pas jest tylko dla pojazdów skr!caj%cych w lewo lub jest
zablokowany lub zamkni!ty, lub

• w taki sposób pokieruje Ci! policjant.

Jazda prosto

Zosta& na lewym pasie, nie w'%czaj lewego
kierunkowskazu dopóki nie miniesz pierwszego zjazdu.

Gdy warunki nakazuj% post!powa# inaczej, mo$esz jecha#
tak jak pokazuje czerwona przerywana linia.
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Zje$d$anie z ronda pó(niej;
W'%cz kierunkowskaz w prawo i podjed( do ronda prawym pasem.
Trzymaj si! prawej strony dopóki nie b!dziesz musia' zmieni# pasa,
aby zjecha# z ronda.
Sprawd( lusterka, w'%cz kierunkowskaz w lewo i jed( dalej do
swojego zjazdu je$eli jest to bezpieczne.
W'%cz kierunkowskaz w lewo po przejechaniu zjazdu
poprzedzaj%cego ten, na który chcesz wjecha#.

Kiedy przy doje(dzie do ronda s% trzy pasy wjazdu na rondo, jed(
najbardziej odpowiednim pasem przy doje(dzie i podczas jazdy po rondzie.
Czasami dwupasmowy lub szerszy zjazd z ronda mo$e w krótkim czasie
zw!zi# si! do jednego pasa. Kierowcy na pasie, który si! ko&czy powinni
ust%pi# pierwsze&stwa pojazdom na drugim pasie.
Kierowcy powinni by# "wiadomi wyst!puj%cych oznacze& dróg i zjecha# na
odpowiedni pas, gdy jest to bezpieczne pami!taj%c o innych u$ytkownikach
drogi oraz, w interesie bezpiecze&stwa drogowego, ust%pi# pierwsze&stwa
gdy to konieczne.

Zje$d$anie z ronda pó)niejszymi zjazdami.

Zosta& na prawym pasie, w'%cz prawy kierunkowskaz
zbli$aj%c si! do ronda i miej w'%czony kierunkowskaz

dopóki nie przejedziesz zjazdu przed tym, którym chcesz
wyjecha#. Zmie& wtedy kierunkowskaz na lewy.
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W ka$dym wypadku uwa$aj na i zostaw wystarczaj%co miejsca:
pieszym, którzy mog% przechodzi# przez drogi dojazdowe i
wyjazdowe,
pojazdom przeje$d$aj%cym przed Tob% na rondzie, szczególnie
pojazdom, które chc% skorzysta# z najbli$szego zjazdu,
pojazdom, które jad% na dwóch pasach lub s% nieodpowiednio
ustawione,
motocyklistom,
rowerzystom i je(d(com konnym, którzy mog% zosta# na lewym pasie
i sygnalizowa# prawy kierunek, je$eli maj% zamiar jecha# dalej wokó'
ronda,
d'ugim pojazdom (w'%czaj%c te ci%gn%ce przyczepy), które zbli$aj%c
si! do ronda mog% z powodu swojej d'ugo"ci zmieni# ustawienie na
drodze. Uwa$aj na dawane przez nie sygna'y.

PAMI(TAJ
Warunki na rondzie mog& si! zmienia#. Zawsze zachowuj

ostro$no"#.
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