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Ruchu Drogowego 

 
Znaki drogowe 

 

 

„Znaki drogowe” 

 

Witam Państwa, przedstawię się, 

ZNAK OSTRZEGAWCZY nazywają mnie. 

Mym trójkątnym kształtem z obwodem czerwonym 

Mówię wszystkim, że muszę być zauważonym. 

Mówię : UWAGA, OSTRZEGAM przed różnymi 

rzeczami, 

Np. przed wąską jezdnią, lub drogowymi robotami. 

Teraz kolej na mnie, zwą mnie ZNAK NAKAZU, 

Kto tylko mnie zobaczy, ten wie to od razu. 

Mam okrągłą buzię w niebieskim kolorze, 

Bym z daleka był widoczny, gdy stoję na dworze. 

Moje ulubione słowa, to PROSZĘ, NAKAZUJĘ, 

Że np. ruch prosto, lub tylko w lewo obowiązuje. 

Od moich próśb nie ma odwrotu. 

Niech mnie słucha każdy, kto nie chce kłopotu. 

 

 

ZNAK ZAKAZU – tak na mnie wołają. 

Gdy tylko coś powiem, wszyscy mnie słuchają. 

Bo ze mnie inny niż ty jest znak drogowy, 

Ja na wiele rzeczy nie pozwalam, bo jestem surowy. 

Mam okrągłą buzię, czerwoną dookoła, 

Kto tylko mnie zobaczy, ten wie, że zaraz wołam : 

UWAGA, NIE POZWALAM, ZAKAZUJĘ, ZABRANIAM 

Np. zbyt szybkiego po jezdni jechania. 

Ograniczam prędkość, wprowadzam zasady, 

Trzeba się mnie słuchać, nie ma na to rady. 

Ja mam na imię ZNAK INFORMACYJNY, 

Myślę, że jestem bardzo atrakcyjny. 

Mam prostokątną buzię, niebieskie policzki, 

Ozdabiam jezdnie i różne uliczki. 

Mam za zadanie udzielać informacji 

O miejscu parkingu lub restauracji, 

Jestem bardzo grzeczny i lubiany, bowiem 

Ja nigdy nie kłamię, zawsze prawdę powiem. 

S. Kustosz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Trójkąty żółte z brzegiem czerwonym, 

z rysunkiem czarnym jak pióra krucze, 

mówią: “Uważaj na mój rysunek”. 

Są to znaki … 

                                    (ostrzegawcze) 

 

 

„Niebieskie koła z białą strzałką 

 

 

Duże koła z brzegiem czerwonym 

Które z daleka widać od razu 

„Nie wolno” krzyczą głosem donośnym 

bo to są właśnie znaki……. 

         (zakazu) 

Mówią stanowczo: „Jedź jak Ci każą!” 

Są to znaki ……… 

                                         (nakazu) 

 

 

              Jaki to znak?  

 

Prostokąty oraz kwadraty 

Z tłem niebieskim, stojące z gracją, 

 Prostokąty oraz kwadraty 

Z tłem niebieskim, stojące z gracją,…………. 

są to znaki, 

i zawsze służą informacją. 

                                       (informacyjne) 



Znaków jest bardzo dużo, przedstawiłyśmy wam tylko kilka z nich. 

Resztę z nich poznacie na zajęciach lekcyjnych - dla uczniów przygotowujących się do 

ubiegania o wydanie karty rowerowej zajęcia w naszej szkole prowadzone są w czwartej 

klasie – w ramach przedmiotu technika.  

Kartę rowerową wydaje za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna dyrektor szkoły. 

 Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: 

 osiągnęła wymagany minimalny wiek – 10 lat, 

wykazała się niezbędnymi wiadomościami i umiejętnościami zakresu ruchu drogowego. 

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części: 

 teoretycznej i praktycznej. 

 
Zadanie na dziś !!! 

 
Kochani wybierzcie jeden ze znaków drogowych i przedstawcie go swoim ciałem.  

Zróbcie zdjęcie i pokażcie nam -  czekamy.  
sp16swietlicaszkolna@wp.pl  

 
 
 
 

                                                                Miłego dnia  
 
 
 

Wioletta Dziadczyk, 
 Beata Jakóbczak, 

 Katarzyna Kaźmierczak 
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