
1. Jízdním kolem se z hlediska silničního provozu rozumí také
A) kolečkové brusle
B) koloběžka
C) skateboard

2. Cyklista je
A) jen sportovec
B) řidič nemotorového vozidla
C) od 18 let řidič

3. Cyklista mladší 18 let
A) používá ochrannou přílbu jen při jízdě mimo obec
B) používá ochrannou přílbu jen tehdy, když to chtějí rodiče
C) je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu

4. Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd
A) když bylo ohlášeno zpoždění vlaku
B) když vlak stojí v zastávce
C) sklápějí-li se závory

5. Kdo má pravdu? 

A) Tomáš
B) Anička

6. Při vjíždění do křižovatky
A) zvýšíme rychlost
B) dbáme zvýšené opatrnosti
C) prudce brzdíme

7. Stav jízdního kola kontrolujeme
A) jednou nebo dvakrát za rok
B) před každou jízdou
C) jenom po jízdě
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8. Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kolo vybaveno
A) zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy
B) zadní svítilnou vyzařující světlo oranžové barvy 
C) světlometem svítícím dozadu bílým světlem 

9. Smí cyklista pokračovat v jízdě do prostoru 
za značkou?

A) ne
B) ano

10. Smí cyklista vjíždět na tuto pozemní 
komunikaci? 

A) ne
B) ano

11. Musí dát přednost chodcům také 
cyklista?

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

13. Dopravní značka 
A) vyznačuje způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou
B) upozorňuje na snížení počtu jízdních pruhů
C) stanoví přednost v jízdě křižovatkou

14. Která dopravní značka zakazuje otáčení?

15. Takto rozsvícený světelný signál znamená 
A) připravit se k jízdě
B) „Volno“ pro směr přímo nebo vpravo
C) „Volno“ pro směr vlevo

16. Cyklista z výhledu
A) dává přednost modrému cyklistovi
B) dává přednost jezdci na zvířeti
C) má přednost a projede jako první
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17. Cyklista z výhledu 
A) je na hlavní silnici a projede jako první
B)  je na hlavní silnici, ale musí dát přednost 

červenému vozidlu
C)  je na hlavní silnici, ale musí tát přednost 

modrému cyklistovi zprava

18. Správné pořadí průjezdu křižovatkou je
A)  1. červené vozidlo; 2. modrý cyklista;  

3. cyklista z výhledu
B)  1. modrý cyklista; 2. červené vozidlo;  

3. cyklista z výhledu
C)  1. modrý cyklista; 2. cyklista z výhledu;  

3. červené vozidlo

19. Oba cyklisté
A) nemohou projet křižovatku současně
B) musí dát přednost červenému vozidlu
C)  mohou projet křižovatku současně jako 

první

20. Cyklista z výhledu
A)  dá přednost žlutému vozidlu a projede 

křižovatku jako druhý
B)  musí počkat na změnu světelného 

signálu
C) projede křižovatku jako první
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