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Testy z pravidel silničního provozu pro chodce a cyklisty

Zkušební test
Jméno: Místo/Škola:
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Správné odpovědi označte do odpovědního lístku křížkem
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(10) Jízdní kolo je

A)    pouze sportovní nářadí

B)    nemotorové vozidlo

C)    vozidlo pro přepravu více osob

 1

(46) Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo
konstrukcích, na dopravních zařízeních a na zařízeních pro
dopravní informace

A)    může být vyznačen i jiný nápis nebo oznámení, které nesouvisí s dopravní
značkou

B)    mohou být umístěny reklamní tabule

C)    nesmí být vyznačeno nebo umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou,
dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace

 2

(65) „Přejezd pro cyklisty“

A)    je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes pozemní
komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou

B)    je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes silnici pro
motorová vozidla

C)    je vždy mimo úroveň vozovky

 3

(145) Osvětlení jízdního kola

A)    musí být čisté a nezakryté

B)    může být částečně znečistěné

C)    může být částečně zakryté

 4

(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

 5
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(105) Před železničním přejezdem

A)    si musí chodec počínat zvlášť opatrně, zejména se musí přesvědčit , zda může
bezpečně přejít

B)    si musí chode počínat opatrně pouze na vícekolejném přejezdu

C)    si musí chodec počínat opatrně; to neplatí pro jednokolejné přejezdy

 6

(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

(118) Smí se na této křižovatce odbočit vpravo?

A)    ano

B)    ne

C)    nevím

 9

(155) Tato dopravní značka

A)    upozorňuje na železniční přejezd bez závor

B)    upozorňuje na železniční přejezd vybavený závorami

C)    zakazuje vjíždět na železniční přejezd

10

(166) Tato dopravní značka znamená

A)    konec zákazu zastavení

B)    zákaz zastavení

C)    zákaz stání

11

(178) Dopravní značka označuje

A)    jízdní pruh pro cyklisty

B)    vyhrazený  jízdní pruh

C)    snížení počtu jízdních pruhů

12
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(190) Dodatková tabulka vyznačuje

A)    nerozlišenou křižovatku

B)    křížení silnice se železnicí

C)    skutečný tvar křižovatky, hlavní a vedlejší silnici

13

(206) Takto  svítící signál pro chodce a cyklisty znamená

A)    pozor

B)    volno

C)    stůj

14

(262) Cyklista odbočující vpravo:

A)    musí dát přednost v jízdě protijedoucímu modrému vozidlu

B)    má přednost v jízdě před protijedoucím modrým vozidlem

C)    dává přednost žlutému vozidlu, přijíždějícímu zleva

15

(294) Cyklista:

A)    musí dát přednost v jízdě žlutému vozidlu

B)    musí dát přednost v jízdě modrému vozidlu

C)    musí dát přednost v jízdě modrému a žlutému vozidlu

16

(312) Jako první projede křižovatkou:

A)    modré vozidlo

B)    cyklista

C)    autobus

17

(240) Cyklista má přednost v jízdě před:

A)    zeleným nákladním autem

B)    oběma vozidly

C)    červeným nákladním autem

18

(278) Vozidla projedou křižovatkou v tomto pořadí:

A)    1. zelené vozidlo,  2. obě tramvaje, 3. cyklista

B)    1. obě tramvaje,  2. zelené vozidlo, 3. cyklista

C)    1. cyklista, 2. zelené vozidlo, 3. obě tramvaje

19
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(319) Poslední projede křižovatkou:

A)    žluté vozidlo

B)    cyklista

C)    červené vozidlo

20

Konec testu

MVanicek
Text napsaný psacím strojem

MVanicek
Text napsaný psacím strojem
Test č. 10




