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(5) Cyklista nesmí jet

A)    bez držení řídítek

B)    v pravém jízdním pruhu

C)    po krajnici

 1

(32) Znamení o změně směru jízdy cyklista dává

A)    po celou dobu jízdního úkonu

B)    před započetím jízdního úkonu

C)    pouze za snížené viditelnosti

 2

(77) Na pozemní komunikaci se jezdí

A)    vpravo nebo vlevo

B)    vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky

C)    při levém okraji vozovky nebo po krajnici

 3

(140) Na mokré vozovce

A)    mohou cyklisté jezdit stejně jako na suché vozovce

B)    musí cyklisté přizpůsobit jízdu ztíženým podmínkám

C)    nesmějí cyklisté jezdit

 4

(89) Chodec musí užívat především

A)    chodník nebo stezku pro chodce

B)    vozovku v celé šíři

C)    krajnici

 5

(96) Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku

A)    v celé šíři, může omezit nebo ohrozit ostatní chodce

B)    jen neohrozí-li ostatní chodce

C)    pouze za nesnížené viditelnosti

 6
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(126) Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kolo vybaveno

A)    světlometem svítícím oranžovým světlem

B)    světlometem červené barvy

C)    světlometem svítícím dopředu bílým světlem

 7

(133) Policista má pravou paži předpaženod a levou paži upaženou:
pro řidiče přijíždějícího směrem k zádům a pravému boku
policisty

A)    znamená tento pokyn „Volno“

B)    znamená tento pokyn „Stůj!“

C)    znamená tento pokyn „Pozor“

 8

(113) Na této křižovatce je přednost v jízdě upravena dopravními
značkami

A)    ano

B)    ne

C)    nevím

 9

(150) Tato dopravní značka upozorňuje

A)    na možnost vběhnutí dětí do vozovky

B)    na přechod pro chodce

C)    na zákaz přecházení chodců

10

(155) Tato dopravní značka

A)    upozorňuje na železniční přejezd bez závor

B)    upozorňuje na železniční přejezd vybavený závorami

C)    zakazuje vjíždět na železniční přejezd

11

(173) Na takto označené stezce

A)    se cyklisté a chodci pohybují společně a nesmějí se vzájemně ohrozit

B)    se nesmí jízdní vést jízdní kolo

C)    se musí jízdní kolo pouze vést

12

(185) Tato dopravní značka znamená

A)    zákaz vjezdu na lesní cestu

B)    místo pro odpočinek

C)    příkaz k užití lesní cesty

13
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(201) Svítící červené světlo na světelném signálu znamená

A)    pozor, bude změna signálu

B)    pozor, připravit se k jízdě

C)    stůj!

14

(220) Cyklista projede křižovatkou jako:

A)    druhý

B)    první

C)    třetí

15

(251) Cyklista:

A)    musí dát přednost v jízdě motocyklu a nemusí umožnit bezpečné přejití chodce
se psem po přechodu pro chodce

B)    musí dát přednost v jízdě červenému vozidlu a nemusí umožnit bezpečné přejití
chodce se psem po přechodu pro chodce

C)    musí dát přednost v jízdě motocyklu a musí umožnit bezpečné přejití chodce se
psem po přechodu pro chodce

16

(282) Vozidla projedou křižovatkou v tomto pořadí:

A)    1. modré vozidlo, 2. žluté vozidlo, 3. cyklista

B)    1. modré vozidlo, 2. cyklista, 3. žluté vozidlo

C)    1. žluté vozidlo, 2. cyklista a modré vozidlo současně

17

(306) Vozidla projedou křižovatkou v tomto pořadí:

A)    1. tramvaj,  2. cyklista, 3. modré vozidlo

B)    1. modré vozidlo, 2. tramvaj, 3. cyklista

C)    1. cyklista, 2. modré vozidlo, 3. tramvaj

18

(323) Cyklista projede křižovatkou jako:

A)    první

B)    druhý

C)    poslední

19

(341) Jako první projede křižovatkou:

A)    modré osobní auto

B)    cyklista

C)    žluté osobní auto

20
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