
1. Cyklista je
A) řidič nemotorového vozidla
B) pouze sportovec
C) jezdec na kole, ale ne na koloběžce

2. Když odbočují řidiči protijedoucích vozidel vlevo
A) vyhýbají se vpravo
B) vyhýbají se vlevo
C) vyhýbají se podle situace v provozu

3. V cyklistické zóně
A) mohou cyklisté jezdit jen při pravém okraji
B) smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce 
C) se cyklisté nesmějí vzájemně předjíždět

4. Cyklista dává znamení o změně směru jízdy
A) upažením
B) vždy jen směrovými světly
C) zvednutím ruky nad hlavu

5. Na stezce pro chodce a cyklisty s oddělenými pruhy
A) užívá cyklista střídavě oba pruhy
B) může cyklista kdykoliv užít pruh vyznačený pro chodce
C) je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty

6. Mezi zásady bezpečné jízdy patří
A) jízda předvídatelná pro ostatní účastníky silničního provozu
B) jízda bez dodržování některých pravidel
C) rychlá a nepředvídatelná jízda

7. Funkční a správné osvětlení jízdního kola 
A) je nutné jen za tmy 
B) je pro bezpečnou jízdu velmi důležité
C) je potřeba jen pro jízdu lesem
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8. Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol musí být
A) nejméně jedna boční odrazka oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola
B) jedna odrazka červené barvy 
C) jedna odrazka bílé barvy na vnější straně zadního kola

9. Může cyklista odbočit vpravo?

A) ano
B) ne

10. Má cyklista přednost před chodci? 

A) ne
B) ano

11. Rozsvícený signál znamená „Volno!“  
pro řidiče odbočující vlevo. 

A) ano
B) ne
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12. Příkaz na dopravní značce
A) musí uposlechnout jen nezkušený cyklista 
B) musí uposlechnout pouze cyklisté do 12 let
C) musí uposlechnout každý cyklista

13. Dopravní značka znamená
A) vyhrazený pruh pro vyznačená vozidla
B) zákaz vjezdu vyznačených vozidel
C) zákaz stání pro vyznačená vozidla

14. Která dopravní značka nedovoluje vjezd cyklistům?

15. Rozsvícené žluté světlo znamená 
A) „Volno!“ 
B) „Pozor!“ 
C) připravit se k jízdě 

16. Cyklista z výhledu
A) musí počkat na změnu signálu
B) může pokračovat v jízdě
C) musí dát přednost modrému vozidlu
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17. Vozidla projedou v pořadí
A) 1. modré; 2, zelené; 3. tramvaj; 4. cyklista
B) 1. zelené; 2. modré; 3. cyklista; 4. tramvaj
C) 1. tramvaj; 2. cyklista; 3. zelené; 4. modré

18. Cyklista z výhledu projede křižovatku 
jako
A) druhý po červeném cyklistovi
B) druhý po modrém vozidlu
C) první

19. Cyklista z výhledu
A) projede křižovatkou jako první
B) projede křižovatku jako druhý
C)  musí dát přednost oběma motorovým 

vozidlům

20. Cyklisté mohou vjíždět do prostoru za značkou na obrázku

A) 
B)
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