Znaki drogowe:





ostrzegawcze
zakazu
nakazu
informacyjne

A.Znaki ostrzegawcze: uprzedzają o miejscach w drodze, w których występuje lub może
występować niebezpieczeństwo oraz zobowiązują do zachowania szczególnej ostrożności.

A-1 niebezpieczny zakręt w prawo

A-2 niebezpieczny zakręt w lewo

A-3 dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo

A-4 dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo

A-5 skrzyżowanie dróg równorzędnych

A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach

A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, występującą po prawej stronie

A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, występującą po lewej stronie

A-6d wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

A-6e wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

A-7 ustąp pierwszeńswa przejazdu

A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym

A-9 przejazd kolejowy z zaporami

A-10 przejazd kolejowy bez zapór

6-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym

6-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym

A-11 nierówna droga

A-12a zwężenie jezdni dwustronne

A-12b zwężenie jezdni prawostronne

A-12c zwężenie jezdni lewostronne

A-14 roboty na drodze

A-16 przejście dla pieszych

A-17 dzieci - ostrzega o miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci

A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym - ostrzega jadących jezdnią
jednokierunkową

A-21 tramwaj - ostrzega o niebezpiecznym przejeździe przez tory
tramwajowe

sygnały świetlne - ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch jest
kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej

B.Znaki zakazu:

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

B-2 zakaz wjazdu

B-9 zakaz wjazdu dla rowerów (dotyczy również motorowerów)

B-10 zakaz wjazdu motorowerów

B-41 zakaz ruchu pieszych

B-20 stop - zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania

B-21 zakaz skrętu w lewo

B-22 zakaz skrętu w prawo

B-23 zakaz zawracania

B-24 koniec zakazu zawracania

B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdżającym z przeciwka

B-35 zakaz postoju (ponad jedną minutę)

B-36 zakaz zatrzymania się

B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste

B-38 zakaz postoju w dni parzyste

B-42 koniec zakazów

B-43 strefa ograniczonej prędkości

C.Znaki nakazu:

C-1 nakaz jazdy w prawo (skręcanie przed znakiem)

C-2 nakaz skrętu w prawo (skręcanie za znakiem)

C-3 nakaz jazdy w lewo (skręcanie przed znakiem)

C-4 nakaz skretu w lewo (skręcanie za znakiem)

C-5 nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie

C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo

C-7 nakaz jazdy prosto lub w lewo

C-8 nakaz jazdy w prawo lub w lewo (skręcanie za znakiem)

C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku

C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku

C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku

C-12 ruch okrężny

C-13 droga dla rowerzystów

C-14 prędkość minimalna

C-16 droga dla pieszych

D.Znaki informacyjne:

D1 droga z pierwszeństwem

D2 koniec drogi z pierwszeństwem

D-3 droga jednokierunkowa

D-4a droga bez przejazdu

D-5 pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

D-6 miejsce przejścia dla pieszych

D-7 droga ekspresowa (na której jazda rowerem i motorowerem jest zabroniona)

autostrada (jazda rowerem i motorowerem jest zabroniona)

D-11 początek pasa ruchu dla autobusów (ruch innych pojazdów na tym pasie zabronion

D-13 początek pasa ruchu powolnego

D-14 koniec pasa ruchu powolnego

D-15 przystanek autobusowy

strefa zamieszkania (ograniczona prędkość do 20km/h)

E-17 obszar zabudowany: obowiązuje zmniejszona prędkość, zakaz używania sygnałów
do ruchu

E-18 koniec obszaru zabudowanego

H-2 tabliczka umieszczona pod znakiem, wskazuje długość odcinka drogi, na którym wy
H-3 tabliczka mówi o ilości niebezpiecznych zakrętów

H-15 informuje o przebiegu drogi z pierwszeństwem przejazdu

