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Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego 
 

 

„Gdy zamierzasz przejść ulicę” 
 

Na chodniku przystań bokiem. 
Popatrz w lewo bystrym okiem. 
Skieruj w prawo wzrok sokoli, 
Znów w lewo spójrz powoli. 

Jezdnia wolna – więc swobodnie 
Mogą przez nią przejść przechodnie. 

 
W. Chotomska 

 

 

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – święto ustanowione przez 

Komisję Europejską na dzień 6 maja. Charakter święta ma na celu zwrócenie uwagi 

obywateli Unii Europejskiej na kwestię bezpieczeństwa na drodze. Dzień ten jest kolejną 

okazją, by informować, edukować i przypominać uczestnikom ruchu drogowego, że 

przestrzeganie przepisów, uprzejmość i cierpliwość, wzajemny szacunek i życzliwość to 

czynniki, które mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego 

Kultura osobista tworzy kulturę jazdy i bezpieczeństwo na drodze! 

W ramach obchodów Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w całej Europie prowadzone 

są działania profilaktyczne, debaty, konferencje i pokazy. 

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wpisuje się w ramy Światowego 

Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ, który w tym roku trwa od 6 do 12 maja. 

 
 

 

5 zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię! 

 

1 - zatrzymać się na skraju jezdni; 

2 - spojrzeć w lewo; 

3 - spojrzeć w prawo; 

4 - spojrzeć jeszcze raz w lewo; 

5 - gdy jezdnia jest wolna przechodzić śmiało  

     lecz nie wolno biec. 

 



 

Kochani jesteśmy pewne, że znacie odpowiedzi na te pytania  
 

Co to jest sygnalizacja świetlna? 

 

A) To specjalne światła ustawione przy skrzyżowaniach lub przejściach dla pieszych, które informują 

kierowców i pieszych, czy mają się zatrzymać, czy mogą się poruszać. 

B) Sygnały, jakie wydaje samochód. 

C) Inna nazwa świateł samochodu. 

 

Co oznacza kolor czerwony w sygnalizacji świetlnej? 

 

A) Że kierowca przed nami jest wściekły. 

B) Że kierowca musi się zatrzymać przed przejściem dla pieszych. 

C) Że trzeba uważać na czerwone samochody. 

 

Co oznacza kolor zielony w sygnalizacji świetlnej? 

 

A) Że możemy przejść na drugą stronę ulicy. 

B) Że nadeszła wiosna. 

C) Że powinniśmy mieć przy sobie coś zielonego. 

 

Co to jest chodnik? 

 

A) Wyznaczone miejsce wzdłuż jezdni, po którym poruszają się piesi. 

B) Miejsce, gdzie można zorganizować dyskotekę. 

C) Przestrzeń w mieście odpowiednia do malowania farbami. 

 

Co to jest pobocze? 

 

A) Miejsce, gdzie można zasadzić kwiatki. 

B) Krowy leżące na łące obok jezdni. 

C) Pas wzdłuż jezdni, po którym mogą poruszać się piesi (pobocze najczęściej znajduje się wzdłuż dróg 

poza miastem). 

 

Którą stroną drogi powinni poruszać się przechodnie, jeśli nie ma przy niej chodnika? 

 

A) Lewą. 

B) Środkiem. 

C) Którą stroną się chce. 

 

Co to jest skrzyżowanie? 

 

A) Starożytne tortury. 

B) Nowoczesny kuchenny mebel. 

C) Miejsce, w którym przecinają się drogi. 

 

Co to jest przejście dla pieszych? 

 

A) Organizacja zajmująca się prawami pieszych. 

B) Specjalne miejsce oznaczone znakami drogowymi i białymi pasami namalowanymi na jezdni (tzw. 

zebra), po którym wolno przechodzić na drugą stronę ulicy. 

C) Miejsce, gdzie można usiąść i zjeść śniadanie. 

 

 



 

POŁĄCZ 

     
 

 

 

 
 

 

Sygnał czerwony jak polny mak, 
mruga nad jezdnią i woła tak: 

- Uważaj! Czekaj! Nie przechodź! Nie! 

Bo samochodów lawina mknie. 

Zielone światło, jak świeży liść - 
Mruga nad ziemią, znów możesz iść. 

 

 

 

Rozwiąż krzyżówkę i odgadnij drugą część hasła zaczynającego się słowem „Bądź”.  

 
 

       B   Ą   D  Ź 
 

 
1. Światło, które zezwala na 

przejście przez jezdnię.  
2. Zwierzę w paski leżące na 

drodze.  
3. Nosi niebieski mundur i 
czapkę z daszkiem, zawsze 

możesz liczyć na jego pomoc. 
 4. Korzystają z niej w mieście 

samochody, czasem piesi.  
5. Światło, które zakazuje 

wchodzenia na przejście dla 
pieszych.  

6. Nie wolno z nim rozmawiać 
ani wpuszczać do mieszkania.  

7. Okrągły z czerwoną obwódką 
to znak ….  

8. Pora, w której odblaski 
pomagają pieszemu. 

 9. Na zniszczonej drodze 
utrudniają jazdę na rowerze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

droga wolna 
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Oświadczenie 
 

Ja (Twoje imię)............................................... 

 

obiecuję, ze od dnia dzisiejszego będę przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 

Aby zasłużyć na miano bezpiecznego ucznia zobowiązuję się, że: 

- Będę przestrzegać 5 zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. 

- Będę przestrzegać znaków sygnalizacji świetlnej. 

- Będę zwracać uwagę na znaki drogowe i postępować według ich znaczenia. 

- Nie będę jeździć na rowerze po drogach, dopóki nie zdam egzaminu na kartę rowerową. 

- Zawsze będę poruszać się lewą stroną drogi, a tam gdzie jest chodnik- prawą stroną. 

- Nie wbiegnę na ulicę np. za piłką. 

- Zawsze, gdy idę do szkoły będę posiadać przy plecaku odblaskowy znaczek. 

 

................................... 

(Twój podpis) 

 
 
 

 
Miłego dnia !!! 

 
 

 
Wioletta Dziadczyk, Beata Jakóbczak, Katarzyna Kaźmierczak 


