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(3) Po krajnici může cyklista jet

A)    pouze za snížené viditelnosti

B)    pouze v případě, že tím nejsou ohrožováni ani omezováni chodci

C)    vždy

 1

(30) Řidič nesmí zastavit a stát

A)    za přechodem pro chodce

B)    na přechodu pro chodce a 10 metrů za ním

C)    na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 před ním

 2

(82) Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají

A)    vpravo, včas a v dostatečné míře

B)    vlevo, včas a v dostatečné míře

C)    podle vlastního uvážení a místa na vozovce

 3

(138) Při jízdě na kole v silničním provozu

A)    předvídáme chování ostatních účastníků provozu

B)    nezajímáme se o ostatní účastníky  provozu

C)    nemusíme předvídat chování ostatních účastníků provozu

 4

(87) Kdo se pohybuje na kolečkových bruslích

A)    je řidič nemotorového vozidla

B)    je chodec

C)    není chodec

 5

(94) Pruh vyznačený pro cyklisty na značce „Stezka pro chodce a
cyklisty“

A)    může chodec užít kdykoliv

B)    může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky; přitom
nesmí ohrozit cyklistu

C)    může chodec užít pro obcházení a vcházení na stezku; cyklistu může ohrozit
nebo omezit

 6
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(123) Jízdní kolo musí být vybaveno

A)    přední oranžovou odrazkou

B)    přední odrazkou bílé barvy

C)    přední odrazkou červené barvy

 7

(131) Pro směr,  ke kterému stojí policista bokem, znamená tento
pokyn

A)    „Volno“

B)    „Pozor“

C)    „Stůj!“

 8

(111) Při vyjíždění z obytné zóny má cyklista přednost v jízdě

A)    ano

B)    ne

C)    nevím

 9

(148) Na příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“

A)    musí řidič zastavit vozidlo před touto značkou

B)    musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý
rozhled

C)    musí řidič zastavit vozidlo jen v případě, když vidí přijíždějící vozidla na hlavní
pozemní komunikaci

10

(157) Tato dopravní značka znamená

A)    hlavní pozemní komunikace

B)    návěst před železničním přejezdem

C)    konec hlavní pozemní komunikace

11

(171) Tato dopravní značka

A)    přikazuje odbočení vlevo

B)    zakazuje odbočení vlevo

C)    přikazuje směr objíždění vlevo

12

(183) Tato dopravní značka označuje

A)    dálnici

B)    silnici I. třídy

C)    silnici II. třídy

13
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(199) Takto svítící světelný signál znamená

A)    pozor, připravit se k jízdě

B)    volno

C)    pozor, zastavit vozidlo

14

(260) Vozidla projedou křižovatkou v tomto pořadí:

A)    1. cyklista, 2. modré nákladní auto, 3. žluté osobní auto

B)    1. žluté osobní auto,  2. modré nákladní auto, 3. cyklista

C)    1. cyklista, 2. žluté osobní auto, 3. modré nákladní auto

15

(292) Cyklista projede křižovatkou jako:

A)    první

B)    třetí

C)    druhý

16

(310) Cyklista projede křižovatkou jako:

A)    první

B)    třetí současně s modrým vozidlem

C)    druhý

17

(238) Cyklista projede křižovatkou:

A)    jako poslední

B)    jako druhý

C)    jako první

18

(276) Cyklista projede křižovatkou jako:

A)    první

B)    druhý

C)    poslední

19

(317) Vozidla projedou křižovatkou v tomto pořadí:

A)    1. žluté osobní auto, 2. červené nákladní auto, 3. modré osobní současně s
cyklistou

B)    1. modré osobní současně s cyklistou, 2. žluté osobní auto, 3. červené nákladní
auto

C)    1. červené nákladní auto, 2. modré osobní současně s cyklistou, 3. žluté osobní
auto

20
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