
TEST č. 9        Označ všechny správné odpovědi na zadané otázky 
 

 ibesip

1. V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru 
jízdy  

A) smí cyklista užít kterýkoliv jízdní pruh 
B) smí cyklista levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, 
předjíždění, otáčení nebo odbočování. 
C) smí cyklista vždy užít jen pravý jízdní pruh 

 
2. Kromě cyklistické zóny smějí cyklisté jet 

A) nejvýše dva vedle sebe 
B) ve skupině  
C) jen jednotlivě za sebou 

 
3. Znamení o změně směru jízdy musí cyklista dávat 

A) při odbočování 
B) při objíždění 
C) při předjíždění 

 
4. „Vozidlo“ 

A) je motorové vozidlo 
B) je nemotorové vozidlo nebo tramvaj 
C) je pouze motorové vozidlo a tramvaj 

 
5. Před odbočením vpravo se řidič musí zařadit 

A) co nejblíže ke středu vozovky 
B) co nejblíže k pravému okraji vozovky 
C) co nejdál od pravého okraje vozovky 

 
6. Dobrý řidič je 

A) tolerantní  
B) nepozorný 
C) předvídavý 

 
7. Jízdní kolo musí být vybaveno 

A) přední odrazkou červené barvy  
B) zadní odrazkou červené barvy 
C) přední odrazkou bílé barvy 
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8. Tento pokyn policisty znamená   

A) „Pozor!“ 
B) „Volno“ pro chodce přecházející za zády policisty  
C) „Stůj!“ pro řidiče přijíždějící k jeho zádům 

 
 

9. Do takto označené ulice cyklisté smějí vjíždět  

A) ano 
B) ne 
C) nevím  
 

 

 
 

10. Dopravní značka označuje 

A) zatáčku doleva 
B) dvě nebo více zatáček, první vpravo 
C) směr objíždění 

 
11. Tato dopravní značka  

A) zakazuje jízdu cyklistům a vstup chodcům 
B) označuje dělenou stezku pro chodce a cyklisty 
C) ukončuje dělenou stezku pro chodce a cyklisty 

 
12. Dopravní značka vyznačuje 

A) vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty 
B) přejezd pro cyklisty 
C) prostor pro cyklisty, čekající na signál „Volno“ 
 

 
13. Která dopravní značka zakazuje otáčení? 
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14. Signál s rozsvíceným žlutým světlem znamená  
A) „Stůj!“ 
B) zastavit vozidlo; pokud by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí 
pokračovat v jízdě 
C) připravit se k jízdě 

 
 
15. Cyklista:  

A) přijíždí do křižovatky po vedlejší pozemní 
komunikaci 
B) projede křižovatkou jako třetí  
C) má přednost před modrým osobním 
vozidlem 
 

 
 

 
 
16. Na pokyn policisty může projet 
křižovatkou:  

A) zelené vozidlo  
B) cyklista  
C) červené vozidlo 
 

 
 
 

 
 
17. Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:  

A) 1. modré a cyklista současně, 2. červené 
B) 1. cyklista a červené současně, 2. modré  
C) 1. modré a červené současně, 2. cyklista 
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18. Cyklista:  

A) pokračuje v jízdě po hlavní pozemní 
komunikaci 
B) má přednost před modrým vozidlem 
C) projede křižovatkou jako první současně 
s červeným vozidlem 
 

 
 
 

 
 
19. Jako poslední projede křižovatkou:  

A) autobus 
B) tramvaje a žluté osobní vozidlo 
C) cyklista  
 
 

 

 
 

 
20. Cyklista:  

A) může vjet na kruhový objezd 
B) dává přednost modrému nákladnímu 
vozidlu 
C) musí dát znamení o změně směru jízdy 
vlevo 
 

 


