
Przecinanie się torów ruchu. 

I. Skrzyżowania i znaki z nim związane. 

Skrzyżowanie to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, 

ich połączenie lub rozwidlenia, łącznie z powierzchniami utworzonymi 

przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia. Określenie to nie 

dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą 

gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze. 

Ustawa Prawo o ruchu drogowym określa zasady ruchu na 

skrzyżowaniach, jednak aby bezpiecznie je zastosować - nie zapomnij        

o zachowaniu szczególnej ostrożności zbliżając się do takich miejsc.  

Skrzyżowaniem nie jest – przecinanie się kierunków jazdy z drogą 

gruntową, wewnętrzną, dojazdem do posesji czy obiektu 

przydrożnego czyli z miejsc gdzie pojazdy wyjeżdżające włączają się do 

ruchu. 

Rodzaje skrzyżowań 

Skrzyżowania różnią się od siebie nie tylko budową, ale także zasadami 

ruchu, które na nich obowiązują. Od najprostszych, niewielkich 

skrzyżowań, na których pierwszeństwo nie zostało wyznaczone przy 

pomocy znaków drogowych, poprzez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, 

aż do rozbudowanych dużych skrzyżowań z ruchem okrężnym. Za chwilę 

poznasz dokładnie, czym każdy z typów skrzyżowań charakteryzuje się. 

Skrzyżowania równorzędne 

Skrzyżowania równorzędne to takie, na których pierwszeństwo przejazdu 

nie zostało określone znakami drogowymi i przysługuje temu, kto 

nadjeżdża z prawej strony. 

Wyjątkiem w sytuacjach równorzędnych są 

pojazdy szynowe, które mają wówczas 

pierwszeństwo niezależnie od strony, od 

której nadjeżdżają. 

Jeżeli zdarzy się sytuacja, że jednocześnie 

ze wszystkich czterech kierunków nadjadą 

pojazdy, nie jest to wbrew obawom sytuacja 

bez wyjścia. Jeden z kierujących, czytelnym 

dla wszystkich gestem może wówczas 

ustąpić pierwszeństwa temu, którego ma po 

swojej lewej stronie. Następnie po kolei 



opuszczają skrzyżowanie kolejni uczestnicy ruchu. Ten kierowca, który 

zrezygnował na rzecz innego z przysługującego mu pierwszeństwa, 

pojedzie w tej sytuacji jako ostatni.  

Przed skrzyżowaniem równorzędnym może (lecz 

wcale nie musi) zostać umieszczony znak 

ostrzegawczy A-5, którego zadaniem jest 

ostrzeżenie kierującego o fakcie zbliżania się do 

skrzyżowania równorzędnego. 

Przypomnijmy, że pojazdy szynowe mają na nich 

pierwszeństwo przejazdu niezależnie od strony, od której nadjeżdżają, 

jednakże kierujący takimi pojazdami muszą bezwzględnie stosować się do 

znaków i sygnałów drogowych oraz do poleceń wydawanych przez osoby 

kierujące ruchem.  

Skrzyżowania, na których pierwszeństwo przejazdu wyznaczone 

jest przez znaki drogowe 

Kolejny typ skrzyżowań to takie, na których 

pierwszeństwo przejazdu zostało określone 

znakami drogowymi. Z pewnością 

wydawałoby się, że na takich skrzyżowaniach 

jest najbezpieczniej – w końcu wszystko jest 

z góry określone jasnymi zasadami. Praktyka 

pokazuje jednak, że nie jest tak różowo. 

Wg danych statystycznych, w roku 2019, na 

skrzyżowaniach z ustalonym pierwszeństwem miało miejsce blisko 30% 

wszystkich wypadków. Dane te nie są niestety optymistyczne. Co ciekawe, 

w latach ubiegłych, wartości te były bardzo podobne.  

Droga podporządkowana to taka, po której 

poruszające się pojazdy (również pojazdy 

szynowe) muszą ustąpić pierwszeństwa 

pojazdom, które poruszają się drogą oznaczoną 

jako droga z pierwszeństwem. Droga 

podporządkowana oznaczana jest znakiem 

ostrzegawczym A-7 lub zakazu B-20 (znak stop).  

Droga z pierwszeństwem to taka, po której poruszające się 

pojazdy mają pierwszeństwo na skrzyżowaniu w stosunku do 

tych, które poruszają się drogą podporządkowaną. Droga          

z pierwszeństwem oznaczana jest znakiem informacyjnym D-1.  



Skrzyżowanie o ruchu okrężnym to 

jednopoziomowe skrzyżowanie dróg, na którym ruch odbywa się w jedną 

stronę dookoła wyspy lub placu. ... Przepisy ruchu drogowego danego 

kraju mogą traktować rondo jako jedno skrzyżowanie lub zespół 

kilku skrzyżowań. 

 

Skrzyżowania o ruchu kierowanym za pomocą sygnałów 

świetlnych 

Grupa skrzyżowań o ruchu kierowanym jest 

wyposażona w sygnalizację świetlną.  

Należy pamiętać iż pod żadnym pozorem nie 

wolno nam wjechać za sygnalizator świecący 

na czerwono. 

 

1. Sygnał zielony – oznacza zezwolenie na wjazd za sygnalizator,           

z zastrzeżeniem, że jeśli brak jest możliwości opuszczenia 

skrzyżowania w trakcie nadawania sygnału zielonego lub wjazd na 

skrzyżowanie spowodowałby zagrożenie bezpieczeństwa innych 

użytkowników ruchu, nie wolno wjeżdżać za sygnalizator. 

2. Sygnał żółty – oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że              

w chwili rozpoczęcia nadawania tego sygnału pojazd znajduje się na 



tyle blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez 

gwałtownego hamowania. Sygnał ten oznacza jednocześnie, że za 

chwilę będzie sygnał czerwony. 

3. Sygnał czerwony – oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator. 

4. Sygnał czerwony i żółty nadawane jednocześnie – oznaczają zakaz 

wjazdu za sygnalizator. Sygnały również oznaczają, że za chwilę 

nadawany będzie sygnał zielony. 

Rodzaje sygnalizatorów 

S-1 „Sygnalizator ogólny dla kierujących 

wszystkimi pojazdami”. Dotyczy kierujących 

pojazdami niezależnie od planowanego kierunku 

jazdy. 

S-2 „Sygnalizator dopuszczający skręcenie            

w kierunku wskazanym strzałką” tzw. 

Sygnalizator wjazdu warunkowego. 

S-3 „Sygnalizator kierunkowy” – zezwala nam na jazdę w kierunku 

wskazanym na sygnalizatorze. Inaczej nazywany Sygnalizator 

bezkolizyjny. 

 

 

 

 


