
Test č.     8 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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(8) Cyklista

A)    není řidič

B)    je řidič nemotorového vozidla

C)    není řidič, pokud nemá průkaz cyklisty

 1

(48) Otáčet a couvat se nesmí

A)    pouze za snížené viditelnosti

B)    na mostě

C)    na přechodu pro chodce

 2

(68) Řidič vozidla

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

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

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

 3

(143) Pokud na světelném signálu svítí červená a ve volném směru
nejede žádné vozidlo

A)    může cyklista jet

B)    nesmí cyklista pokračovat v jízdě

C)    smí cyklista pokračovat v jízdě jen mimo obec

 4

(92) 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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(107) Nemůže-li osoba pohybující se pomocí ručního nebo
motorového vozíku pro invalidy užít chodník

A)    smí užít pravou krajnici nebo pravý okraj vozovky

B)    smí užít pouze levou krajnici

C)    smí užít pravou nebo levou krajnici

 6

(121) Volné konce trubky řídítek

A)    nemusí být zaslepeny

B)    musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.)

C)    nesmí být zaslepeny

 7

(129) Tento pokyn policisty znamená „Stůj!“

A)    pro směr, ke kterému stojí policista čelem nebo zády

B)    pro směr, ke kterému stojí policista bokem

C)    pro všechny směry

 8

(116) Na tuto pozemní komunikaci smějí vjíždět i cyklisté

A)    ano

B)    ne

C)    nevím

 9

(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

10

(168) Dopravní značka znamená

A)    zákaz vstupu chodců

B)    stezka pro chodce

C)    konec zákazu vstupu chodců

11

(176) Tato dopravní značka znamená

A)    slepá ulice

B)    zákaz vjezdu všech vozidel

C)    křižovatka

12
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(188) Dodatková tabulka znamená

A)    dva vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty

B)    povolený vjezd cyklistů v protisměru

C)    zákaz vjezdu cyklistů v protisměru

13

(204) Tento světelný signál upozorňuje

A)    na přechod pro chodce

B)    na přecházející chodce ve směru, kam řidič odbočuje

C)    na zákaz vstupu chodců

14

(214) Vozidla projedou křižovatkou v tomto pořadí:

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

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

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

15

(246) Cyklista:

A)    musí dát přednost v jízdě vozidlům na hlavní silnici a modrému vozidlu

B)    musí dát přednost v jízdě vozidlům na hlavní silnici a  před modrým vozidlem má
přednost v jízdě

C)    má přednost v jízdě před červeným vozidlem

16

(272) Cyklista:

A)    má přednost v jízdě před žlutým vozidlem

B)    dává přednost v jízdě žlutému  vozidlu

C)    má přednost v jízdě před červeným vozidlem

17

(300) Cyklista:

A)    dává přednost v jízdě modrému a červenému vozidlu

B)    má přednost v jízdě před modrým vozidlem

C)    dává přednost v jízdě zelenému vozidlu

18

(342) V pořadí 2. projede křižovatkou:

A)    modré vozidlo

B)    cyklista

C)    žluté vozidlo

19
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(355) V pořadí 2. projede křižovatkou:

A)    hasičské auto

B)    cyklista

C)    žluté nákladní auto

20

Konec testu
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