Znaki poziome
linia przerywana długa
oddziela pasy ruchu na jezdni,

linia przerywana krótka
oddziela pasy ruchu na jezdni,

linia wydzielaj ca
oddziela od pozostałych pasów ruchu pasy wł czania, wył czania,
przeplatania ruchu powolnego, zanikaj ce i wydzielone dla
pojazdów skr caj cych na wlotach, na skrzy owaniach,
linia pojedyncza ci gła
linia ta oddziela pasy ruchu na jezdni. Jej przekraczanie jest
zabronione,
linia prowadz ca
oddzielaj ca pasy ruchu na skrzy owaniach,

linia jednostronnie przekraczalna - długa
lini t stosuje si do oddzielenia pasów ruchu o przeciwnych
kierunkach. Lini t mo na przekracza tylko od strony linii
przerywanej,
linia jednostronnie przekraczalna - krótka
lini t stosuje si do oddzielenia pasów ruchu o przeciwnych
kierunkach. Lini t mo na przekracza tylko od strony linii
przerywanej.
linia podwójna ci gła
linia ta rozgranicza pasy ruchu o przeciwnych kierunkach. Linii tej
nie wolno przekracza ,
linia ostrzegawcza,

linia podwójna przerywana
linie przerywane podwójne mi dzy skrzy owaniami po obu stronach
pasa ruchu oznaczaj pas o zmiennym kierunku ruchu, otwieranym i
zamykanym dla poszczególnych kierunków za pomoc odpowiedniej
sygnalizacji wietlnej,

linia kraw dziowa przerywana
linia ta umieszczana jest przy kraw dzi jezdni. Oznacza ona, e nie
wolno zatrzymywa si na jezdni wzdłu tej linii, ale wolno
zatrzymywa si po przekroczeniu tej linii (np. na poboczu),
linia kraw dziowa ci gła
linia ta zabrania kieruj cemu zatrzymywania si zarówno na jezdni
jak i na poboczu.
Strzałki
Znaki drogowe poziome w postaci strzałek mo emy podzieli
na:
•
•

strzałki kierunkowe,
strzałki naprowadzaj ce.

Strzałki kierunkowe umieszczane s na poszczególnych pasach
ruchu na skrzy owaniach. Oznaczaj one, e przejazd przez
skrzy owanie z pasa ruchu, na którym s umieszczone, jest
dozwolony w kierunku wskazanym strzałk . Strzałki naprowadzaj ce
oznaczaj , e pas ruchu, na którym s umieszczone, ko czy si lub
w dalszej cz ci jest przeznaczony dla okre lonych pojazdów (np.
autobusy).

strzałka kierunkowa na wprost

strzałka kierunkowa w lewo

strzałka kierunkowa w prawo

strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo

strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo

strzałka kierunkowa w lewo lub w prawo

strzałka kierunkowa na wprost, w lewo lub w prawo

strzałka naprowadzaj ca w lewo

strzałka naprowadzaj ca w prawo

przej cie dla pieszych
oznacza miejsce na jezdni, które jest przeznaczone dla pieszych
chc cych przej na drug stron jezdni,
przejazd dla rowerzystów
oznacza miejsce na jezdni, które jest przeznaczone dla rowerzystów
chc cych przejecha na drug stron jezdni,
linia bezwzgl dnego zatrzymania - stop
linia ta wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed
skrzy owaniem. Stosuje si j razem ze znakiem drogowym
pionowym Stop,
linia warunkowego zatrzymania zło ona z prostok tów
linia ta wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu np. na skrzy owaniu
z sygnalizacj wietln przed przej ciem dla pieszych wyposa onym
w sygnalizacj wietln ,
linia warunkowego zatrzymania zło ona z trójk tów
linia ta wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed
skrzy owaniem. Stosuje si j wraz ze znakiem drogowym
pionowym Ust p pierwsze stwa przejazdu,
trójk t podporz dkowania
mo e on by stosowany dodatkowo do znaku pionowego Ust p
pierwsze stwa przejazdu lub linia warunkowego zatrzymania,
zło ona z trójk tów, je eli zastosowano znak drogowy pionowy
Ust p pierwsze stwa przejazdu.
napis STOP
mo e by stosowany dodatkowo do znaku pionowego Stop lub linia
bezwzgl dnego zatrzymania - stop, je li zastosowano znak drogowy
pionowy Stop,

linia przystankowa
znak ten wskazuje długo odcinka drogi, na którym zabrania si
zatrzymywania pojazdów nie b d cych pojazdami komunikacji
publicznej,
stanowisko postojowe
znak ten wskazuje sposób parkowania pojazdów. Zakazuje on
równie parkowania obok,
linia wyznaczaj ca pas postoju
znak ten wskazuje miejsce na jezdni, przeznaczone do parkowania
pojazdów,
koperta
znak ten wskazuje miejsce przeznaczone do parkowania tylko
niektórych pojazdów ustalonych przez terenowy oddział
administracji. Postój innych pojazdów jest zabroniony,
powierzchnia wył czona z ruchu o liniowaniu prostym
linie te oznaczaj odcinek drogi wył czony z ruchu drogowego,

powierzchnia wył czona z ruchu o liniowaniu łamanym
linie te oznaczaj odcinek drogi wył czony z ruchu drogowego,

bus
oznacza, e pas jezdni, na którym jest on namalowany
przeznaczony jest tylko dla komunikacji publicznej,
rower
znak ten oznacza, e droga lub pas jezdni jest przeznaczony tylko
do ruchu rowerów jedno ladowych.

