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Skrzyżowania dróg – pierwszeństwo przejazdu. 

W ramach tej lekcji uczniowie powinni wykorzystać  

wiedzę z poprzedniej lekcji i bezbłędnie określać 

pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowania.  

Informacje- testy -  mogą być przygotowane przez 

nauczyciela lub pobrane z Internetu. 
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Uczeń: 

• zna rodzaje skrzyżowań  dróg, 

• potrafi posługiwać się 

terminami droga 

podporządkowana, droga z 

pierwszeństwem. 

• sprawnie posługuje się 

nazewnictwem związanym z 

sytuacjami panującymi  na 

skrzyżowaniach.  

• posługuje się 

Internetem. 
 

pomoce dydaktyczne 

 

• Komputer z podłączeniem do Internetu, 

• Projektor, tablica interaktywna 

krótki opis pomysłu  

 

1. Lekcja powinna odbywać się  w pracowni z dostępem do urządzeń TIK. 

• Każdy uczeń pracuje przy osobnym stanowisku z dostępem do Internetu. 

• Nauczyciel ma swój komputer podpięty do projektora + tablica interaktywna. 

• Przypomnienie zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych. 

• Wyszukanie w Internecie plików – skrzyżowania dróg - testy. 

2. Zagadnienia: 

• Rozwiązywanie na tablicy interaktywnej testu – określanie pierwszeństwa przejazdu. 

• Uczniowie otwierają kolejne testy na swoich laptopach. Określają pierwszeństwo przejazdu. 

• Sprawdzenie poprawności wykonania testów – wspólne omówienie na tablicy interaktywnej wybranych skrzyżowań – 



tych które sprawiały trudności uczniom. 

• Podsumowanie: zasady zachowania się na skrzyżowaniach dróg. 

 

 

efekty pracy  

 

• Wyszukiwanie informacji w Internecie wymaga samodzielnego myślenia. Aby zgromadzone informacje zostały dobrze 

zrozumiane musza być dobrze zaprezentowane. Dlatego umiejętność tą należy kształcić już w szkole podstawowej i 

wracać do niej na następnych etapach kształcenia przy różnych okazjach. 

• Należy zwrócić szczególną uwagę na staranność wykonania zadania. 

• Zagadnienia poruszane na zajęciach nie mogą być zbyt trudne, bo uczniowie stracą zainteresowanie lekcją. 

• Uczniowie znają rodzaje skrzyżowań i określają w sposób prawidłowy pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowania. 

 

 

 

uwagi 

wykorzystanie Internetu przy realizacji tematyki związanej z przygotowaniem dzieci do zdobycia karty rowerowej 

 

 

załączniki 

www.google.pl – pliki – testy – skrzyżowania dróg. 

 

 

 

 

 


