
Rower - pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m 

poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. 

Rower rower może być wyposażony w uruchamiany 

naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny. 



Układy  roweru:



1. Układ kierowniczy

Umożliwia on kierowanie rowerem, a więc 
utrzymanie stałego kierunku jazdy lub jego 
zmianę zgodnie z zamiarem kierującego.



Układ 
kierowniczy:

wspornik

kierownica

rama

widelec



2. Układ hamulcowy

Umożliwia zatrzymanie lub zmianę prędkości. 
Hamulce szczękowe dociskane są ręcznie (dźwignią
umieszczoną na kierownicy).



Układ hamulcowy:



3. Układ napędowy



4. Układ jezdny



5. Układ elektryczny
• Rower musi być wyposażony w jedno 

światło barwy białej (lub żółtej selektywnej) 

oraz w jedno światło czerwone. 

• Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest 

zastosowanie prądnicy rowerowej 

zasilającej lampę przednią i tylną

za pośrednictwem przewodów.



Układ elektryczny



Po zimie rower wymaga przeglądu technicznego. 

Sprawdzenie powietrza w kołach na początku 

sezonu nie wystarczy. Przed nadejściem zimy 

należy go umyć i wyczyścić osprzęt.

Łańcuch poddajemy konserwacji, czyszcząc go 

szczoteczką (np. starą szczoteczką do zębów), 

następnie przecieramy łańcuch np. olejem do 

konserwacji maszyn.



Rower oraz wózek rowerowy 
powinny być wyposażone w:



A - z przodu: co najmniej 
w jedno światło pozycyjne barwy 

białej lub żółtej selektywnej



B - z tyłu: co najmniej w jedno 
światło odblaskowe barwy 

czerwonej o kształcie innym niż
trójkąt oraz co najmniej w jedno 

światło pozycyjne barwy czerwonej 



Dopuszcza się, aby światła pozycyjne 
roweru i wózka rowerowego, były 

zdemontowane, jeżeli kierujący tym 
pojazdem nie jest zobowiązany do ich 

używania podczas jazdy.

Nie dotyczy to jednak tylnego światła 
odblaskowego



C - co najmniej jeden skutecznie 
działający hamulec



D - dzwonek lub inny sygnał
ostrzegawczy o nieprzeraźliwym

dźwięku



Rower oraz przyczepka rowerowa, 
których konstrukcja uniemożliwia 

sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką
muszą być wyposażone w dodatkowe 

światła: kierunkowskazy. 
W praktyce dotyczy to zabudowanych rowerów 

(aerodynamiczna obudowa), riksz oraz przyczepek 

zasłaniających całkowicie rowerzystę.



Dodatkowo rower może być wyposażony 
w światełka odblaskowe, barwy żółtej, 
umieszczone w kołach (widoczne z boku 
roweru) i w pedałach.


