
Kl. IV  2 godz. lekcyjne 

 

Temat: Poznajemy znaki drogowe pionowe i poziome. 

. 
 

Cel główny: 

 Zapoznanie uczniów ze znakami drogowymi pionowymi 

i poziomymi. 
 Przypomnienie podstawowych zasad poruszania się w miejscach 

publicznych. 

 

Cele operacyjne: 
 uczeń bezpiecznie zachowuje się w miejscach publicznych, 

 uczeń rozróżnia znaki drogowe pionowe i poziome, 

 uczeń rozróżnia znaki drogowe pionowe ostrzegawcze, zakazu, 

nakazu i informacyjne, 

 zna znaczenie sygnalizacji świetlnej, 

 zna znaczenie niektórych znaków drogowych dotyczących 

pieszego i rowerzysty. 
 

Metody pracy: 
 metoda podająca, pogadanka heurystyczna, analiza rycin i tablic ze 

znakami drogowymi, praca z programem komputerowym, 

uzupełnianie kart pracy. 

 

Formy pracy: 
 frontalna, indywidualna, praca w grupach. 

 

Pomoce dydaktyczne: 
 Tablice ze znakami drogowymi, modele znaków drogowych, program 

komputerowy do nauki znaków drogowych. 

 

Scenariusz lekcji. 
1. Nauczyciel pyta o znaczenie niektórych znaków i symboli z życia 

codziennego. 

2. Informuje uczniów, że znaki są informacją dostarczaną nam w prosty 

wizualny sposób. 



3. Nauczyciel zadaje pytanie. Czy chodząc pieszo, jeżdżąc na rowerze, 

czyli będąc uczestnikiem ruchu drogowego muszę znać jakieś 

przepisy? 

4. Nauczyciel uświadamia uczniom prawdę mówiącą o tym, że będąc 

w miejscu publicznym musimy się stosować do reguł tam panujących, 

czyli każdy musi znać znaki jakie może tam spotkać czyli znaki 

drogowe dotyczące pieszego i kierowcę. 

5. Podanie tematu lekcji i zapisanie go w zeszycie. 

6. Uczniowie przypominają podstawowe zasady poruszania się po 

drogach publicznych. 

7. Nauczyciel rysuje na tablicy schemat podziału znaków drogowych, 

uczniowie rysują go w zeszycie. 

Znaki drogowe 

 

 poziome                                                      pionowe 

 

linie                        strzałki ostrzegawcze informacyjne 

 pozostałe znaki  

 drogowe poziome zakazu  nakazu 

 

8. Nauczyciel rozdaje karty pracy. 

9. Nauczyciel demonstruje i objaśnia wybrane znaki z poszczególnych 

grup, uczniowie uzupełniają karty pracy. 

10. Uczniowie przechodzą do stanowisk komputerowych i zaznajamiają się 

z programem. 

11. Korzystając z programu uzupełniają dalszą część karty pracy. 

12. Z programu odpisują znaczenie sygnalizacji świetlnej do zeszytu. 

13. Podsumowanie poznanych wiadomości i umiejętności – nauczyciel 

zadaje pytania z lekcji. 

14. Uczniowie wykonują krzyżówkę. 



Krzyżówka 

 
1. Znaki drogowe wyrażające zakaz wykonywania pewnych manewrów na 

drodze. 
2. Znaki drogowe w kształcie koła, koloru niebieskiego z białym rysunkiem. 
3. Może być umieszczona pod znakami ostrzegawczymi i zakazu. 

4. Kształt znaków zakazu i nakazu. 

5. Znaki drogowe w kształcie kwadratu lub prostokąta. 

6. Miejsce przeznaczone do ruchu pojazdów i pieszych. 

7. Mogą być kierunkowe lub naprowadzające. 

8. Osoba uprawniona do kierowania ruchem drogowym. 

9. Znaki i sygnały ...... 
10. Znaki drogowe, które uprzedzają o niebezpiecznych miejscach na drodze. 
11. Sygnalizacja .... 

12. Część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Przyporządkuj pięciu wybranym znakom, z każdej grupy znaków pionowych 

kolejne numery i wpisz ich nazwy w odpowiednie rubryki. 

1. ........................................................................................................... 

2. ........................................................................................................... 

3. ........................................................................................................... 

4. ........................................................................................................... 

5. ........................................................................................................... 

6. ........................................................................................................... 

7. ........................................................................................................... 

8. ........................................................................................................... 

9. ........................................................................................................... 

10. ........................................................................................................... 

11. ........................................................................................................... 

12. ........................................................................................................... 

13. ........................................................................................................... 

14. ........................................................................................................... 

15. ........................................................................................................... 

16. ........................................................................................................... 

17. ........................................................................................................... 

18. ........................................................................................................... 

19. ........................................................................................................... 

20. ........................................................................................................... 

 

 

 

 

1. Znaki i sygnały drogowe 
l. Uzupełnij tekst. 

Znaki ostrzegawcze są w kształcie .............................................. Mają 

.................................................obwódkę i.............................................. 

tło, na którym wykonany jest ............................................. rysunek. 

Ostrzegają o.......................................................... miejscach na drodze. 

2. Pokoloruj poniższe znaki ostrzegawcze. 

 

3. Uzupełnij tekst. 

Znaki zakazu są kształtu...................................................poza znakiem 

.......................................... który ma kształt......................................... 

Zazwyczaj są koloru........................................... z................................. 

obwódką. 

 Wyrażają zakaz określonego.....................................................na 

drodze. 



4. Pokoloruj poniższe znaki zakazu. 

 
5. Uzupełnij tekst. 

Znaki ................................................... są okrągłe. Mają niebieskie 

............................., na którym wykonany jest........................... rysunek. 

6. Pokoloruj poniższe znaki nakazu. 

 

7. Uzupełnij tekst. 

Znaki informacyjne są w 

kształcie.................................................... lub 
................................................................ Informują kierowców 

............................................................................................. na drodze. 

 

8. Pokoloruj poniższe znaki informacyjne. 

9. Wymień różnice między znakami drogowymi pionowymi i poziomymi. 

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

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

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

10. Kiedy jest dozwolone przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu? 

Jeżeli przejeżdżając przekraczamy 

linię..........................................lub 
 kolejno linie .................................. a po niej ......................................  

11. Wyjaśnij znaczenie poniższych znaków drogowych poziomych. 


