
Test č.     7 minutČasový limit pro vyplnění testu:

Testy z pravidel silničního provozu pro chodce a cyklisty

Zkušební test
Jméno: Místo/Škola:

Startovní číslo

Správné odpovědi označte do odpovědního lístku křížkem

Skupina
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(7) Cyklista při jízdě

A)    může vést psa nebo jiné zvíře

B)    může vést druhé jízdní kolo

C)    nesmí vést psa nebo jiné zvíře ani vést druhé jízdní kolo

 1

(49) Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí

A)    vlevo

B)    vpravo; vlevo se smí jet pouze tehdy, když jízdě vpravo brání překážka

C)    podle vlastního uvážení

 2

(69) Řidič vozidla

A)    smí ohrozit přecházející chodce na pozemní komunikaci, na kterou odbočuje

B)    nesmí ohrozit přecházející chodce na pozemní komunikaci, na kterou odbočuje

C)    nesmí pouze v obci ohrozit přecházející chodce na pozemní komunikaci, na
kterou odbočuje

 3

(142) Odbočování vlevo v hustém provozu

A)    může být nebezpečné a proto kolo raději vedeme a přecházíme vozovku kolmo

B)    je stejně snadné jako odbočení vpravo

C)    je pro cyklisty zakázané

 4

(91) Tam, kde není krajnice nebo je neschůdná

A)    chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky

B)    chodí se co nejdále při pravém okraji vozovky

C)    chodí se v pravém jízdním pruhu

 5
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(108) Řidič tramvaje

A)    musí umožnit chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití
vozovky

B)    nemusí umožnit chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití
vozovky

C)    nesmí umožnit chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití
vozovky

 6

(128) Pneumatiky a ráfky

A)    mohou mít drobné trhliny nebo praskliny

B)    nesmí mít trhliny, praskliny a jiné deformace

C)    mohou být mírně deformovány

 7

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

A)    pro řidiče přijíždějícího směrem k čelu policisty, pokud odbočuje vpravo

B)    pro řidiče přijíždějícího směrem k čelu policisty, pokud odbočuje vlevo

C)    pro řidiče přijížděného směrem k zádům policisty

 8

(115) Číslovka na dopravní značce znamená nejnižší povolenou
rychlost

A)    ano

B)    ne

C)    nevím

 9

(152) Dopravní značka

A)    upozorňuje na zúžení vozovky z obou stran

B)    zakazuje vjezd všem vozidlům

C)    upozorňuje na nerovnost vozovky

10

(153) Tato dopravní značka

A)    upozorňuje na dopravní knoflíky

B)    upozorňuje  předem  na světelné signály, které nejsou viditelné z dostatečné
vzdálenosti

C)    zakazuje užití světelných signálů pro řízení provozu

11
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(175) Dopravní značka označuje

A)    stezku pro cyklisty

B)    jízdní pruh pro cyklisty

C)    přejezd pro cyklisty

12

(187) Dopravní značka znamená

A)    konec stezky pro cyklisty

B)    zákaz vjezdu cyklistům

C)    povinnost cyklistů sesednout z kola

13

(203) Signál pro opuštění křižovatky, umístěný v protilehlém rohu
křižovatky

A)    slouží k bezpečnému odbočení vlevo

B)    se používá k odbočení vpravo

C)    zakazuje odbočení vlevo

14

(331) Vozidla projedou křižovatkou v tomto pořadí:

A)    1. tramvaj 2. cyklista a vozidlo hasičů, 3. autobus

B)    1. vozidlo hasičů, 2 tramvaj, 3. cyklista,  4. autobus

C)    1. tramvaj, 2. autobus,  3. vozidlo hasičů, 4. cyklista

15

(285) Cyklista:

A)    dává přednost v jízdě červenému vozidlu

B)    má přednost v jízdě před červeným vozidlem

C)    má přednost v jízdě před autobusem

16

(226) Vozidla projedou křižovatkou v tomto pořadí:

A)    1. tramvaj, 2. cyklista, 3. červené osobní auto

B)    1. červené osobní auto, 2. tramvaj, 3. cyklista

C)    1. cyklista, 2. tramvaj, 3. červené osobní auto

17

(266) Pokyn policisty pro cyklistu znamená:

A)    „Volno“

B)    „Stůj!“

C)    „Pozor!“

18
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(349) Cyklista:

A)    může odbočit vpravo a nemusí dávat přednost  přecházejícím chodcům

B)    může odbočit vpravo a musí dát přednost přecházejícím chodcům

C)    musí počkat na změnu světelného signálu

19

(232) Vozidla projedou křižovatkou v tomto pořadí:

A)    1. červené, 2. modré, 3. cyklista a žluté vozidlo současně

B)    1. modré, 2. žluté, 3. červené, 4. cyklista

C)    1. červené, 2. žluté, 3. cyklista, 4. modré

20

Konec testu
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