
TEST č. 29      Označ všechny správné odpovědi na zadané otázky 
 

 ibesip

 

1. Cyklista  

A) nesmí vést za jízdy ruční vozík 
B) smí vést za jízdy psa 
C) nesmí vést za jízdy druhé jízdní kolo 

 
2. Zastavit a stát řidič nesmí 

A) v nepřehledné zatáčce a její těsné blízkosti 
B) v připojovacím nebo odbočovacím pruhu 
C) před vjezdem z polní nebo lesní cesty na jinou pozemní komunikaci 

 
3. „Účastník provozu na pozemních komunikacích“ 

A) je pouze řidič motorového vozidla a chodec 
B) je každý, kdo se přímým způsobem účastní silničního provozu  
C) není jezdec na zvířeti 

 
4. Užít pruh pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty s oddělenými pruhy 

A) může cyklista při objíždění, přitom nesmí ohrozit chodce 
B) může cyklista při předjíždění, přitom nesmí ohrozit chodce 
C) může cyklista při otáčení, přitom nesmí ohrozit chodce 

 
5. Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí 

A) v celé šířce vozovky 
B) při pravém okraji vozovky 
C) pouze po levé krajnici 

 
6. Pravidla a zásady bezpečné jízdy řidič dodržuje 

A) jen při jízdě před školou 
B) vždy 
C) jen při jízdě křižovatkou

 
7. Zadní odrazka červené barvy 

A) může být kombinována se zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy 
B) nesmí být kombinována se zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy 
C) může být kombinována se zadní odrazkou bílé barvy 
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8. Tento pokyn policisty znamená 

A) „Zpomalit jízdu!“ 
B) „Volno“ pro řidiče přijíždějí k jeho boku 
C) „Pozor!“ pro všechny řidiče 

 
 

9. Tato dopravní značka je proměnná 

A) ne 
B) ano 
C) nevím 
 

 
 
 

 
10. Dopravní značka  

A) označuje začátek území, kde platí pravidla pro provoz v obci 
B) informuje o názvu obce 
C) informuje o konci obce 

 
11. Dopravní značka  

A) zakazuje jízdu na zvířeti 
B) označuje stezku pro jezdce na zvířeti 
C) přikazuje jezdcům na zvířeti užít takto označeného pruhu nebo stezky 

 
12. Dopravní značka znamená 

A) hlavní pozemní komutaci 
B) Stůj, dej přednost v jízdě! 
C) Dej přednost v jízdě! 

 
13. Která dopravní značka zakazuje vjezd všem vozidlům v obou směrech? 
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14. Takto rozsvícený světelný signál znamená 

A) připravit se k jízdě 
B) „Volno“ pro směr přímo nebo vpravo 
C) „Volno“ pro směr vlevo 
 

 
 
15. Cyklista z výhledu:  

A) dává přednost cyklistovi přijíždějícímu 
zprava 
B) projede křižovatkou jako druhý současně se 
zeleným vozidlem 
C) a zelené vozidlo se vyhýbají vlevo 
 

 
 

 
 
16. Jako poslední projede křižovatkou:  

A) vozidlo hasičů 
B) žluté vozidlo  
C) cyklista 
 
 

 
 

 
 
17. Cyklista:  

A) má přednost v jízdě před žlutým vozidlem 
B) projede křižovatkou jako první současně 
s modrým vozidlem 
C) projede křižovatkou jako druhý 
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18. Autobus:  

A) dává přednost cyklistovi 
B) má přednost v jízdě, protože je zájezdový 
C) má přednost v jízdě, protože jede po 
kruhovém objezdu 
 

 

 

 
 
19. Pokyn policisty znamená:  

A) „Volno“ pro  cyklistu 
B) „Volno“ pro červené nákladní vozidlo  
C) „Stůj!“ pro modré a zelené vozidlo 
 

 

 

 
 

 
20. Cyklista projede křižovatkou:  

A) jako poslední 
B) současně se žlutým vozidlem 
C) jako první  
 

 


