
v Ministerstvo dopraly "u**.iBESlP."r

ZKUŠEBNÍ TEST č,.2

1. Pokyny policistů
a) nejsou nadŤazeny světelným signálům ani dopravnimznačkám
b) nejsou nadŤazeny stálým svislým dopravním značkám
c) jsou nadÍazeny dopravním značkám i světelným signálům

2. osoba sedící na sedadle povinně vybaveném bezpečnostním pásem
a) musíbýtvždy tímtopásempřipoutána za jizdy
b) musí být tímto pásem připoutána pouze za jizdy mimo obec
c) nemusí být tímto pásem připoutána, jestliže vozidlo nepřekročí rychlost jízdy 60 km/h

3. Tam, kde není vyznačen přechod pro chodce, můžete vozovku nejbezpečněji přejít
a) v zatáčce
b) před nebo zavrcholem stoupání
c) tam, kde je silnice rovná a kde dobře vidíte na všechny strany

4. Cyklista je mimo jiné povinen
a) umožnit chodci, který chce použít přechod pro chodce' aby po něm volně přešel
b) vždycky zastavitpředpřechodem pro chodce
c) zastavit jen před přechodem, který je označen svislou dopravní značkou

5. Cyklisté smějí po silnici jet
a) vedle sebe, pokudje vozovka dostatečně široká
b) nejvíce dva vedle sebe
c) vždyjenjednotlivě za sebou

6. Cyklista smí jet
a) nejvýše rychlostí 20kmlh
b) nejvýše rychlostí 40 km/h
c) jen tak rychle' aby vždycky dokáza| zasÍavit tam, kam dobře dohlédne

7. Cyklistao který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy'
a) nedáváznameni o změně směrujízdy
b) musí dátvždycky znameni o změně směru jízdy
c) musí dátznamení o změně směru jízdy, jen když zanim jede další vozidlo

8. Na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním
a) můžete předjíždět jen velmi opatrně
b) můžete předjíždět, ale nesmíte ohrozit chodce
c) nesmíte předjíždět

9. Dojde-li při změně místní úpravy provozu k nesouladu mezi svislými a vodorovnými dopravními
značkami
a) j sou svislé dopravní značky nadtazeny vodorovným
b) j sou vodorovné dopravní značky nadŤ azeny svislým
c) je úprava provozu neplatná



l0. Cyklista, který přijíždí na křižovatku po hlavní komunikaci
a) má přednost v 1izdě pouze před všemi motorovými vozidly, která pÍijižději po vedlejší
komunikaci
b) má přednost v jizdě před všemi vozidly,kterápÍijižďějí po vedlejší komunikaci
c) musí dát přednostv jizdě všem vozidlům, která pÍijiŽdějí Zprava

11. Svítí-li na semaforu současně červené ažluté světlo znamená to
a) zastav it před křižovatkou
b) připravit se k jízdě
c) zvýšit opatrnost

Í2. Yozidla s právem přednostní jízdy jsou ta,kterát
a) při plnění zvláštních úkolů užívají zvláštni výstražné světlo modré barvy a někdy navíc dávají

zv|áštní zvuko vé v ý str ažné znameni
b) jen zajišťují přepravu nemocných osob a dávaji přitom běžné zvukové výstražné znameni
c) jsou vždycky označena červeným křížem

13. Tato dopravní značka znamená
a) stezka pro cyklisty
b) opravnajízdních kol
c) zákazvjezdu jizdních kol

14. Tato dopravní značka označuje
a) obytnou zónu
b) místo určené pro děti' které si tu mohou hrát

c) pěší zónu

15. Tato dopravní značka upozorňuje na
a) nerovnouvozovku
b) tunel
c) jiné nebezpečí

16. Na zátkaz této dopravní značky nesmí řidič
a) odbočitVpravo
b) odbočit vlevo
c) se v křižovatce otáčet



L7.

18.

Jako první projede křižovatkou
a) cyklista' protože pÍijiždi zprava
b) osobní automobil, protože motorová vozid|amají přednost v jízdě před nemotorovými
c) osobní automobil, protože pÍIjiždí Zprava

Vozidla projedou křižovatkou v tomto pořadí
a) 1. osobní automobil ,2. nákladní automobil, 3. cyklista
b) 1. nákladní automobil, 2. osobní automobil, 3. cyklista
c) 1. cyklista,2.nákladní automobil,3. osobní automobil



19.

20.

Vozidla projedou křižovatkou v tomto pořadí
a) L-2. osobní a nákladní automobil současně, 3. cyklista
b) 1. nákladní automobil,2. cyklista' 3' osobní automobil
c) 1. cyklista,2'-3 osobní a nákladní automobil současně

Jako poslední projede křižovatkou
a) cyklista
b) nákladní automobil
c) osobní automobil

O Ministerstvo dopravy


