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ZKUŠEBNÍ TEST č. 1

1. Chovat se Za všech okolností ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval životo zdravi
nebo majetek jiných osob, je povinen
a) každý účastník provozu
b) jen řidič motorového vozid|a
c) jen řidič motorového nebo nemotorového vozidla a tramvaje

Osoby, které jsou menší než 150 cm' na sedadle vedle řidiče
a) nesmějí sedět
b) smějí sedět, ale musí pottžit bezpečnostních pásů
c) smějí sedět, ale musí použít podsedák a být připoutány bezpečnostními pásy

Chodec' který jede na kolečkových tlruslích,
a) nesmí jet po chodníku
b) můŽe jezdit po chodníku tak jak chce
c) smí jet po chodníku, ale nesmí přitom ohrozit chodce

,,Snížená viditelnost" je doba
a') mezi západem a východem slunce
b) kdy účastníci provozu nevidí zřetelně předměty na silnici na vzdálenost nejméně l00 metrů
c) kdy účastníci provozu zřetelně nerozeznaji jiná vozidla' osoby, zviÍata nebo předměty na pozemní

komunikaci (od soumraku do svítání , za m|hy, sněŽení, hustého deště nebo v tunelu)

Když cyklista vjíždí ze stezky pro cyklistyo z obytné a pěší zóny nebo lesní či polní cesty na jinou
silnici, musí
a) vŽdy zastavit a dát přednost v jízdě motorovým vozidlům
b) dát přednost v jizdě, pokud to přikazuje dopravní značka
c) dát přednost v jizdě mimo jiné všem vozidlům, která jedou po silnici

Znameni o změně směru jízdy dává cyklista
a) mávánimpaži
b) zřetelným lpaženim
c) vztyčenímpaže
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Cyklista při objíždění překážky
a) nemusí dávatznameni,že mění směr jízdy,
b) nemusí dávatznameni,že mění směrjízdy,
c) musí dát znamení, že měni směr j ízdy

pokud jede po hlavní silnici
když se přesvědčí' že v dohledu není žádné vozidlo

Při odbočování cyklista
a) nemusí dát znamení o změně směru jízdy, pokud není v dohledu žádné jiné vozidlo
b) nemusí dátznamení o změně směru jízdy, pokud piijiždi po hlavní silnici
c) musí dátvždy znameni o změně směru jízdy

Při odbočování vpravo se musí cyklista
a) zaŤadit co nejblíže k pravému okraji vozovky
b) přešvědčit, zdanení předjížděn
c) zaÍadit se co nejblíže ke středu vozovky a odbočit plynule, co největším obloukem



10. Cyklista, který přijíždí na křižovatku silnic nerozlišených dopravními značkamio musí dát
přednost v jízdě
a) všem motoroým vozidlům
b) vozidlům, ktetá pÍijiždějí zlev a
c) všem vozidlům, která pÍijižději zprava

11. Při jízdě křižovatkou, před kterou je dopravní značka ,,stůjo dej přednost v jízdě!", musí cyklista
zastavit
a) vedle dopravní značky
b) na takovém místě, odkud mána obě strany křižovatky ná|ežitý rozhled
c) těsněpředkřižovatkou

Í2. Když přijíždíte ke křižovatce a policista, který tam řídí proYo4 k vám stojí bokem a může mít
přitom upaženou jednu nebo obě ruce' Znamená to
a) ,,Volno'o; cyklista může pokračovat v jízdě
b) ,,Stůj !"; cyklista nesmí vjet do křižovatky
c) ,,Pozor!"; cyklista musí zvýšit opatrnost

13. Tato stezkaje určena
a) jen pro chodce a cyklisty
b) j en pro chodce, kteří doprov ázeji děti
c) jenpro děti

14. Na silnici, která je označena touto dopravní značkou
a) smějí vjiždětpouze cyklisté starší 15 let
b) je vjezd cyklistům zakázán
c) mohou cyklisté jezdit pouze v odstavném pruhu

15. Tato dopravní značkaznamená
a) zákazzastaveni
b) zákazsÍáni
c) zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)

16. Tato dopravní značka znamenál
a) přikázaný směrjízdy
b) přednost před vozidly, která j edou proti vám
c) jednosměrný provoz
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18.

Jako druhý projede křižovatkou
a) cyklista, protože musí dát přednost v jizdě řidiči osobního automobilu, kteý pÍIjiždi zprava
b) řidič motorového vozidla protože musí dát přednost v jizdě řidiči nemotorového vozidla
c) osobní automobil, protože pÍijiždi k cyklistovi Zptava

Jako první projede křižovatkou
a) cyklista, protože má při odbočování přednost v jizdě
b) nákladní automobil, protože je rychlejší
c) nákladní automobil, protoŽe cyklista Ódbočující vlevo musí dát přednost v jizdě protijedoucímu vozidlu
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20.

Jako první projede křiŽovatkou
a) osobní automobil současně s nákladním automobilem
b) nákladní automobil
c) cyklista

Cyklista projede křižovatkou jako
a) první
b) druhý
c) poslední
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