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(9) Řidičem nemotorového vozidla

A)    je i cyklista

B)    není cyklista

C)    je pouze vozka

 1

(47) Při objíždění překážky

A)    cyklista dává znamení o změně směru jízdy

B)    cyklista nemusí dávat znamení o změně směru jízdy

C)    cyklista může, ale nemusí dávat znamení o změně směru jízdy

 2

(67) Řidič musí užít vozidlo

A)    které splňuje technické podmínky

B)    které alespoň částečně splňuje technické podmínky

C)    které splňuje alespoň základní technické podmínky

 3

(144) Oblečení cyklistů a chodců

A)    má být pohodlné, na barvě nezáleží

B)    má mít světlé a výrazné barvy, případně doplněné retroreflexivními prvky

C)    má být čisté a nevýrazné

 4

(93) Chodec nesmí ohrozit cyklistu

A)    jedoucího po stezce označené dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“

B)    který vyjíždí ze stezky pro cyklisty

C)    který jede po silnici I. třídy

 5

(106) Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku
pro invalidy

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

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

C)    nesmí jezdit po chodníku

 6
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(122) Zadní odrazkou červené barvy

A)    nemusí být jízdní kolo vybaveno

B)    může být jízdní kolo vybaveno jen pro jízdu za snížené viditelnosti

C)    musí být jízdní kolo vybaveno

 7

(130) Tento pokyn policisty znamená „Volno“

A)    pro směr, ke kterému stojí policista zády

B)    pro směr, ke kterému stojí policista čelem

C)    pro směr, ke kterému stojí policista bokem

 8

(117) Pokud se závory  sklápějí nebo zdvihají,  smí se vjíždět na
železniční přejezd

A)    ano

B)    ne

C)    nevím

 9

(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

10

(167) Tato dopravní značka zakazuje

A)    stání

B)    zastavení

C)    vjezd nemotorovým vozidlům

11

(177) Touto dopravní značkou se označuje

A)    silnice pro všechna vozidla (i nemotorová)

B)    silnice pro motorová vozidla

C)    dálnice

12

(189) Dodatková tabulka vyznačuje

A)    možný směr jízdy cyklistů

B)    křižovatku

C)    zvýšení počtu jízdních pruhů pro cyklisty

13
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(205) Tento světelný signál znamená

A)    zakázaný vjezd do jízdního pruhu

B)    konec silnice

C)    křižovatka

14

(221) Cyklista dává přednost v jízdě:

A)    modrému autobusu, protože autobus přijíždí zleva

B)    červenému osobnímu autu, protože auto přijíždí zprava

C)    oběma vozidlům, protože přijíždí po vedlejší pozemní komunikaci

15

(252) Umožnit chodci bezpečné přejití vozovky po přechodu pro
chodce:

A)    musí pouze červené vozidlo

B)    musí řidič motocyklu

C)    musí cyklista a červené vozidlo

16

(283) Cyklista:

A)    má přednost v jízdě před žlutým vozidlem

B)    dává přednost v jízdě žlutému vozidlu

C)    dává přednost v jízdě modrému vozidlu

17

(307) Jako první projede křižovatkou:

A)    tramvaj

B)    cyklista

C)    modré nákladní auto

18

(324) Jako první projede křižovatkou:

A)    modré vozidlo

B)    červené vozidlo

C)    cyklista

19

(342) V pořadí 2. projede křižovatkou:

A)    modré vozidlo

B)    cyklista

C)    žluté vozidlo

20

Konec testu

MVanicek
Text napsaný psacím strojem

MVanicek
Text napsaný psacím strojem

MVanicek
Text napsaný psacím strojem
Test č. 9




