
1. Na jednomístném jízdním kole
A) není dovoleno jezdit ve dvou
B) je dovoleno jezdit ve dvou jen na terénním kole
C) je dovoleno jezdit ve dvou, případně i ve třech

2. Znamení o změně směru jízdy se dává
A) krátce po započetí jízdního úkonu
B) včas před započetím jízdního úkonu
C) jen je-li jízdní úkon nebezpečný

3. Telefonovat při jízdě
A) může jen cyklista starší 12 let
B) cyklista nesmí
C) může každý cyklista 

4. Řidič nesmí otáčet a couvat
A) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti 
B) na stezce pro cyklisty
C) na silnici, která není široká alespoň 5 m

5. Kdo má pravdu? 

A) Tomáš
B) Anička

6. Možnost nehody výrazně snižuje
A) rychlá jízda
B) prudké brzdění 
C) jízda podle pravidel silničního provozu

7. Při jízdě kolem vchodů nebo vjezdů
A) není nutné dbát zvýšené opatrnosti
B) dbá cyklista zvýšené opatrnosti
C) musí cyklista zvonit
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8. Jízdní kolo musí být vybaveno
A) alespoň jednou brzdou 
B) třemi a více účinnými brzdami
C) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami

9. Zvolil cyklista další trasu správně? 

A) ne
B) ano

10. Platí zákaz vjezdu i pro cyklisty? 

A) ne
B) ano

11. Na stezce pro cyklisty se smí za jízdy vést 
další kolo.

A) ano
B) ne
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12. Dopravní značka znamená
A) hlavní pozemní komunikaci
B) konec hlavní pozemní komunikace
C) neprůjezdnou pozemní komunikaci

13. Dopravní značka upozorňuje 
A) na železniční přejezd bez závor
B) na blízkost nádraží
C) na úzkokolejnou trať

14. Vyber dopravní značku, která zakazuje vjezd do jednosměrné pozemní komunikace

15. Žluté světlo svítí přerušovaně, a to znamená
A) že řidič musí zastavit vozidlo
B) že se řidič musí připravit k jízdě
C) že provoz není řízen světelnými signály

16. Cyklista
A) dává přednost modrému vozidlu
B) dává přednost červenému vozidlu
C) má přednost před oběma vozidly
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17. Vozidla projedou v pořadí
A) 1. žluté a cyklista; 2. modré 
B) 1. modré; 2. žluté a cyklista
C) 1. žluté; 2. modré; 3. cyklista

18. Odbočující cyklista
A) dává přednost modrému vozidlu
B)  dává přednost modrému vozidlu 

a červenému cyklistovi
C) dává přednost červenému cyklistovi

19. Pokyn policisty znamená
A) „Stůj!“ pro cyklistu z výhledu
B) „Stůj!“ pro modrého cyklistu
C)  „Volno!“ pro cyklistu z výhledu,  

který může odbočit vpravo

20. Cyklista
A) dává přednost modrému vozidlu
B) dává přednost protijedoucí tramvaji
C) má přednost před vozidlem i tramvají
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