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ZKUŠEBNÍ TEST č. 3

1. Cyklista, který může jinak jezdit po chodníku' po cyklistické stezce nebo v obytné a pěší zóně, může
samostatně jezdit v provozu
a) od osmi let
b) od deseti let
c) až od dvanácti let

2. Tam, kde chodník není nebo je neschůdný, se chodí
a) po pravé krajnici atam, kde krajnice není, po pravém okraji vozovky
b) po levé krajnici atam, kde krajnice není' co nejb|iže levému okraji vozovky
c) po levé nebo pravé krajnici, podle toho, kteráje širší

3. Oranžové odrazky na šlapadlech musí být
a) na obou stranách šlapadel
b) vždycky aspoňnajedné straně šlapadel
c) vždycky aspoň na jedné straně šlapadel, ale cyklista je musí mít při jízdě nastaveny tak' aby byly

obráceny dopředu

4. Když člověk, vede jízdní kolo po silnici, nebo nemůžepoužít chodník,
a) může jítpo silnici, a to jakékoli straně
b) musí jít po pravém okraji silnice
c) musí jít po levém okraji silnice

5. Na nepřehledném místě, například v blízkosti zatáčky, stoupání silnice apod. cyklista nesmí
a) stát; smí tu ale zastavit, pokud je vozovka dostatečně široká
b) zastavit a stát; to neplatí, když přitom nepřekročí dobu 3 minuty
c) zastavit a stát

6. Vodorovnou dopravní značku ,,Podélná čára souvislá"
a) smí cyklista přejiždět, pokud musí objíždět překážku, odbočit na místo mimo pozemní komunikaci nebo

vjiždět z takového místa na pozemní komunikaci
b) smí cyklista přejíždět jen při předjíždění
c) nesmí cyklista pŤejiždětv žádnémpřípadě

7. Cyklista, který se při předjíždění opět zzřazuje k pravému okraji vozovky,
a) nedává znameni o změně srněru jízdy
b) rnusí dátznamení o změně směrujízdy
c) musí dát zvukové výstražné znameni

8. Když vás jako cyklistu předjíždí jiné vozidlo
a) musíte vždycky zpomalit
b) musíte uvolnit cestu tím' že vjedete na krajnici
c) nesmíte zrychlovat ani jinak bránit předjíždění

9. Cyklista odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě
a) pouze protijedoucím tramvajím
b) všem vozidlům jedoucím v obou směrech
c) mimo jiné všem protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům jedoucím přímo, nebo odbočujícím

vpravo a tramvajím jedoucím v obou směrech



10. Na nepřehledných a nebezpečných místech je otáčení
a) zakázáno
b) nesmí se cyklista otáčet pouze za snižené viditelnosti
c) smí se cyklista otáčet pouze s pomocí druhé osoby

11. Přerušované žluté světlo použité samostatně nebo ve spojení s dopravní značkou
a) upozorňuje,že bys měl dávatvětší pozor
b) znamená, že musíte zastavit
c) upozorňuje, že můžete jet rychleji

Í2. Když přijíždí vozidlo s právem přednostní jizdy' musí mu cyklista
a) uvolnit cestu tím, že zajede do první odbočující ulice nebo silnice
b) umožnit průjezd tim,ževždycky zastaví
c) umožnit bezpečný a plynulý průjezd když je to nutné' musí zastavit tam,
kde mu nebude pÍekážet

13. Tato dopravní značkazntmená
a) stezka pro cyklisty
b) zákaz vj ezdu cyklistů
c) pozor, cyklisté

14. Podle informace této dopravní značky umístěné po straně silnice se

cyklista jedoucí přímo smí zařadit
a) do pravého nebo levého jízdního pruhu
b) pouze do levého jízdniho pruhu
c) pouze do pravého jizdniho pruhu

l5. Tato dopravní značka upozorňuje na
a) přechodpro chodce
b) děti
c) školu

16. Na příkaz této dopravní značky je cyklista povinen
a) dbát zvýšené opatrnosti; na křižovatce však má přednostv jizdě
b) dát přednost v jizdě všem vozidlům, která pÍijižději po hlavní silnici
c) zastavit a dát přednost v jízdě všem vozidlům



17.

18.

Cyklista musí dát přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu'
a) protože je řidičem nemotorového vozidla
b) protože je pomalejší
c) protože při odbočování vlevo musí dát přednost v jizdě všem protijedoucím vozidlům, která jedou

přímo, nebo odbočují vpravo

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



19.

20.

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

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