
1. Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd
A) sklápějí-li se závory
B) jsou-li závory sklopeny
C) zdvihají-li se závory

2. 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

3. Cyklista
A) není řidič
B) je řidič nemotorového vozidla
C) je řidič, ale až od 18 let

4. Znamení o změně směru jízdy musí cyklista dávat
A) při odbočování
B) při otáčení
C) podle vlastního uvážení

5. Na stezce pro chodce a cyklisty
A) mají cyklisté přednost před chodci
B) nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce
C) může cyklista ohrozit chodce, pokud nemá k jízdě dost místa

6. Odbočování vlevo v hustém provozu 
A) vyžaduje maximální pozornost a dodržení všech pravidel
B) je stejně snadné jako odbočení vpravo 
C) je pro cyklisty zakázané

7. Nejkratší cesta na kole z bodu A do bodu B
A) je pro cyklistu vždycky nejbezpečnější
B) nemusí být pro cyklistu bezpečná 
C) je pro cyklistu nejrychlejší, proto ji musí zvolit
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8. Zadní odrazka červené barvy
A) může být kombinována se zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy
B) nesmí být kombinována s žádnou svítilnou
C) může být kombinována se zadní odrazkou bílé barvy

9.  Platí zákaz vjezdu i pro cyklisty? 

A) ano
B) ne

10. Je cyklistům vjezd do této zóny dovolen? 

A) ano
B) ne

11. Na zvýšený tramvajový pás se smí 
podélně vjíždět při předjíždění.

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

13. Prostor vyznačený na značce 
A) znamená zákaz vjezdu pro cyklisty
B) je určen cyklistům čekajícím na signál „Volno“
C) je určen k zastavení a stání cyklistů

14. Která dopravní značka označuje přejezd pro cyklisty?

15. Svítí-li žluté světlo signálu přerušovaně
A) není provoz na křižovatce řízen světelnými signály
B) znamená to, že křižovatka je neprůjezdná
C) řídíme se dopravními značkami

16. Cyklista
A)  může odbočit současně s modrým 

vozidlem
B)  může projet současně se žlutým 

vozidlem
C)  dává přednost oběma motorovým 

vozidlům 
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17.  Cyklista z výhledu
A) dává přednost protijedoucímu vozidlu
B) dává přednost zelenému cyklistovi
C) dává přednost bílému vozidlu

18. Cyklista z výhledu
A)  má přednost v jízdě před bílým autem  

a žlutým cyklistou
B) dává přednost tramvaji
C) projede jako druhý

19. V této dopravní situaci
A) může cyklista odbočit vpravo 
B) může projet zelené vozidlo
C)  cyklista dá přednost chodcům  

na přechodu pro chodce

20. Kdo udělal chybu? 
A) cyklista z výhledu
B) řidič modrého vozidla
C) žlutý cyklista
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