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(6) Ochrannou přilbu musí mít za jízdy nasazenou a řádně
připevněnou

A)    každý cyklista bez ohledu na věk

B)    cyklista mladší 18 let

C)    jen cyklista do 15 let

 1

(33) Cyklista, který se při předjíždění opět zařazuje k pravému okraji
vozovky

A)    nedává znamení o změně směru jízdy

B)    musí dát znamení o změně směru jízdy

C)    musí dát zvukové výstražné znamen

 2

(70) Při otáčení a couvání

A)    může řidič v nutném případě ohrozit přecházející chodce

B)    nesmí řidič ohrozit chodce přecházející vozovku pouze mimo obec

C)    nesmí řidič ohrozit přecházející chodce

 3

(141) Cyklista, který pociťuje únavu

A)    pokračuje v jízdě bez zastávky

B)    za jízdy pije energetické nápoje

C)    na vhodném místě zastaví, odpočine si a doplní tekutiny

 4

(90) Tam, kde není chodník nebo je neschůdný

A)    chodí se po pravé krajnici

B)    chodí se po vozovce

C)    chodí se po levé krajnici

 5
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(97) Osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích

A)    nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce

B)    smí na chodníku ohrozit ostatní chodce; to neplatí pro stezku pro chodce

C)    nesmí ohrozit ostatní chodce; to neplatí pro jízdu po chodníku

 6

(127) Zadní svítilnou červené barvy musí být jízdní kolo vybaveno

A)    pro jízdu za snížené viditelnosti

B)    vždy

C)    pouze pro jízdu v obci

 7

(134) Policista má pravou paži předpaženod a levou paži upaženou:
tento pokyn policisty znamená „Volno“

A)    pro řidiče přijíždějícího směrem k zádům policisty

B)    pro řidiče, přijíždějícího směrem k pravému boku policisty

C)    pro řidiče přijíždějícího směrem k levému boku policisty odbočující vpravo nebo
vlevo

 8

(114) Do takto označené ulice smí cyklista vjíždět

A)    ano

B)    ne

C)    nevím

 9

(151) Tato dopravní značka upozorňuje

A)    na železniční přejezd

B)    na křižovatku hlavní a vedlejší pozemní komunikace

C)    na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami

10

(154) Dopravní značka na obrázku

A)    zakazuje vjezd cyklistům

B)    označuje stezku pro cyklisty

C)    upozorňuje na místa, kde cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji přejíždějí

11

(174) Nápis na dopravní značce je

A)    zákaz

B)    příkaz

C)    doporučení

12
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(186) Dopravní značka vyznačuje

A)    zákaz pro cyklisty odbočovat vlevo

B)    doporučený způsob odbočení  cyklistů vlevo příčným přejetím nebo převedením
jízdního kola

C)    jízdní pruh pro cyklisty

13

(202) Tento svítící světelný signál znamená

A)    pozor, připravit se k jízdě vpravo

B)    volno pro vozidla jedoucí přímým směrem a vpravo

C)    připravit se k jízdě  pro vozidla jedoucí přímým směrem

14

(261) Cyklista:

A)    dává přednost v jízdě modrému vozidlu

B)    dává přednost v jízdě modrému a žlutému vozidlu

C)    má přednost v jízdě před modrým a žlutým vozidlem

15

(293) Vozidla projedou křižovatkou v tomto pořadí:

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

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

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

16

(311) Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

A)    1. autobus, 2. červené osobní auto, 3. cyklista současně s modrým nákladním
autem

B)    1. červené osobní auto, 2. autobus, 3. cyklista současně s modrým nákladním
autem

C)    1. cyklista současně s modrým nákladním autem, 2. autobus, 3. červené osobní
auto

17

(239) Vozidla projedou křižovatkou v tomto pořadí:

A)    1. zelené, 2. červené, 3. cyklista

B)    1. zelené, 2. cyklista, 3. červené

C)    1. cyklista, 2. zelené, 3. červené

18

(277) Cyklista:

A)    dává přednost v jízdě pouze tramvaji č. 2, která přijíždí zprava

B)    dává přednost v jízdě oběma tramvajím a zelenému protijedoucímu vozidlu

C)    dává přednost v jízdě oběma tramvajím, před zeleným vozidlem má přednost v
jízdě

19
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(318) Jako první projede křižovatkou:

A)    modré osobní současně s cyklistou

B)    žluté osobní auto

C)    červené nákladní auto

20

Konec testu
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