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Lesson 6 Jak dojechać i się nie zgubić…?   

W obecnych czasach, w trakcie podróży samochodowych coraz  rzadziej pytamy przechodniów lub 

innych kierowców o wskazówki dotyczące dojazdu w daną lokalizację. Systemy GPS podpowiadają 

trasę i -  nierzadko - wyprowadzają nas w „przysłowiowe pole” , także zagranicą.  

Znaki drogowe, tablice informacyjne porozumiewają się międzynarodowym, uniwersalnym  

językiem, czyli  kodem obrazkowym i ich poprawne interpretacja również nie stanowi z reguły 

problemu. 

Ale co w sytuacji, gdy na znaku zamiast „pisma obrazkowego” znajdują się komunikaty? Na przykład 

takie, jak te poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

ROAD WORK AHEAD  -  Roboty drogowe 

(można także zobaczyć znak:  

ROAD CONSTRUCTION AHEAD, czyli Budowa 

drogi) 

ahead oznacza z przodu, przed tobą, czyli zbliżamy 

się do robót drogowych 

CAUTION  - Uwaga 

DANGEROUS ROADS AHEAD - Niebezpieczne drogi  

http://themarcellusshale.com/corbett-to-roll-out-billion-dollar-roads-plan/road-work-sign/
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=J_JO4S_50kSVrM&tbnid=FwXgSsjJWABmhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://imgarcade.com/1/dangerous-road-sign/&ei=WkDXU-KfIofiO_71gfgO&bvm=bv.71778758,d.ZGU&psig=AFQjCNH1dBUNoH6MCWMjxx3KQZEkoQHIHw&ust=1406701616172738
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DANGER –  Niebezpieczeństwo 

WRONG WAY – Zła droga (żle pojechałeś) 

TURN BACK - Zawróć 

SLOW – Zwolnij 

Czasami też SLOW DOWN 

DETOUR  - Objazd 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=J_JO4S_50kSVrM&tbnid=FwXgSsjJWABmhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nicolecrank.com/beware-danger&ei=fkDXU8CrKYbbPJ2fgYgP&bvm=bv.71778758,d.ZGU&psig=AFQjCNH1dBUNoH6MCWMjxx3KQZEkoQHIHw&ust=1406701616172738
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PZOaRNw4P2lFhM&tbnid=g-5dzrFxCdNngM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dropitanddrive.com/2013/02/08/your-complete-guide-for-making-the-road-a-safer-place-for-all-motorists/&ei=1j7XU9zGE8bYOsa5gIgP&bvm=bv.71778758,d.ZGU&psig=AFQjCNH1dBUNoH6MCWMjxx3KQZEkoQHIHw&ust=1406701616172738
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PZOaRNw4P2lFhM&tbnid=g-5dzrFxCdNngM:&ved=0CAUQjRw&url=http://theexpiredmeter.com/tag/traffic/&ei=Az_XU5mILYftPKTbgYgP&bvm=bv.71778758,d.ZGU&psig=AFQjCNH1dBUNoH6MCWMjxx3KQZEkoQHIHw&ust=1406701616172738
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DIVERSION - Objazd 

ICY ROAD  - Śliska droga 

 

icy – to dokładnie pokryta lodem 

WINDING ROAD -  droga z 

zakrętami  na odcinku 77 mil 

winding to dokładnie wijąca się 

droga 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yciUyCEMNmBLbM&tbnid=H2XSlFWGYsT7sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alligatorstorage.co.uk/blog/storage-luton/lucy-in-luton-2013&ei=Sz_XU83uEcKxO57agcAP&bvm=bv.71778758,d.ZGU&psig=AFQjCNH1dBUNoH6MCWMjxx3KQZEkoQHIHw&ust=1406701616172738
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YhYOpXzZ6qn7wM&tbnid=2mF5k2GC83gwCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.coloradodot.info/content/library/traffic/colo-supplement/COLO.html&ei=mT_XU6eVMojvOdamgJAP&bvm=bv.71778758,d.ZGU&psig=AFQjCNH1dBUNoH6MCWMjxx3KQZEkoQHIHw&ust=1406701616172738
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mrqfctth1bgKEM&tbnid=ZOrsPKDyrJSFsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.her-motorcycle.com/Lolo-Pass.html&ei=vD_XU8LHHYWwO7GpgYAP&bvm=bv.71778758,d.ZGU&psig=AFQjCNH1dBUNoH6MCWMjxx3KQZEkoQHIHw&ust=1406701616172738
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ROAD FLOODED – zalana droga 

CAUTION - uwaga 

WALKERS ON ROAD – piesi na drodze 

WARNING - Ostrzeżenie 

ROUGH AND IRREGULAR ROAD 

SURFACE AHEAD 

Nierówna powierzchnia drogi 

LIMITED VEHICLE ACCESS 

Ograniczony ruch samochodów 

DRIVE WITH EXTREME CAUTION 

Zachowaj szczególną uwagę 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PfZ_xnzhpQaa1M&tbnid=nrbzgm-cHY0eJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.archersafetysigns.co.uk/prod.php?prod=7982&ei=2j_XU7f8FomRO9XbgaAP&bvm=bv.71778758,d.ZGU&psig=AFQjCNH1dBUNoH6MCWMjxx3KQZEkoQHIHw&ust=1406701616172738
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=NfJaFm4yJzQn4M&tbnid=-UvHgTFCOgg0gM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.featurepics.com/online/Caution-Walkers-Road-Sign-2147325.aspx&ei=oUDXU5O6DoO3O_KegbAP&bvm=bv.71778758,d.ZGU&psig=AFQjCNH1dBUNoH6MCWMjxx3KQZEkoQHIHw&ust=1406701616172738
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8tw0xpx-vnnlHM&tbnid=7vHq6Fr5TTMS0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.greenbccommunities.com/2011/08/following-tracks-3-logging-or-spur.html&ei=90DXU9e2Hc7GPeqDgYgP&bvm=bv.71778758,d.ZGU&psig=AFQjCNH1dBUNoH6MCWMjxx3KQZEkoQHIHw&ust=1406701616172738
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I na zakończenie znak, który może nie jest często spotykany przy drodze, ale który zawiera jakże 

istotne treści   

  

SINGLE TRACK ROAD – Jednostronna droga 

 

USE PASSING PLACES TO PERMIT OVERTAKING 

Wyprzedzanie możliwe w miejscach do mijania 

to pass a car – mijać się (z innym samochodem) 

to overtake a car – wyprzedzać (samochód) 

ATTENTION – Uwaga! 

Znak ostrzega przed spotkaniem z łosiem, czyli 

moose. 


