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

2. Na stezce pro chodce a cyklisty
A) nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce
B) může cyklista omezit chodce, kteří jdou pomalu 
C) má cyklista přednost před chodci

3. Ochrannou přílbu 
A) musí mít cyklista za jízdy nasazenou 
B) může mít cyklista za jízdy připevněnou na nosiči
C) musí mít cyklista řádně připevněnou na hlavě

4. Cyklista nesmí 
A) ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce
B) ohrozit chodce, který možná bude chtít přecházet po přechodu pro chodce
C)  ohrozit chodce, který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro 

chodce 

5. Při objíždění překážky (stojícího vozidla)
A) může cyklista ohrozit pouze ostatní cyklisty
B) cyklista nemusí brát ohled na ostatní účastníky provozu
C) cyklista nesmí ohrozit ani omezit protijedoucí řidiče

6. Při jízdě křižovatkou
A) dbáme zvýšené opatrnosti
B) počítáme s chybou ostatních
C) sledujeme všechny změny v dopravní situaci

7. Při jízdě vedle rozměrných vozidel
A) nehrozí nebezpečí, když jedeme vpravo
B) nehrozí žádné nebezpečí, řidič vozidla nás vždy vidí v zrcátku
C) musíme počítat se slepým úhlem, kdy nás řidič vozidla nevidí ve zpětném zrcátku
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8. Jízdní kolo musí být vybaveno
A) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami
B) alespoň jednou brzdou
C) třemi a více účinnými brzdami

9.  Smí cyklista v tomto případě užít k jízdě 
tramvajový pás? 

A) ano
B) ne

10. Mohou cyklisté vjíždět do prostoru za 
značkou?

A) ano
B) ne

11. Jde osoba vedoucí jízdní kolo po správné 
straně vozovky?

A) ano
B) ne
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12. Dodatková tabulka
A) vyznačuje skutečný tvar křižovatky
B) upřesňuje počet jízdních pruhů
C) upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší 

13. Dopravní značka označuje
A) zúžení vozovky z obou stran
B) tunel
C) snížení počtu jízdních pruhů

14. Která dopravní značka upozorňuje na provoz v obou směrech?

15. Takto rozsvícený signál znamená 
A) „Stůj!“ pro směr jízdy přímo a vpravo
B) připravit se k jízdě pro směr přímo a vpravo
C) „Volno!“ pro směr jízdy vlevo

16. Cyklista z výhledu
A) přijíždí po hlavní pozemní komunikaci
B) dá přednost žlutému cyklistovi
C) přijíždí po vedlejší pozemní komunikaci 
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17.  Cyklista
A) dává přednost modrému vozidlu
B) má přenost před modrým vozidlem
C) dá přednost jezdci na zvířeti

18. Cyklista z výhledu projede křižovatku 
jako
A) druhý
B) první
C) poslední

19. Cyklista z výhledu
A) projede křižovatku jako první
B) dá přednost tramvaji a projede jako druhý
C)  dá přednost tramvaji a modrému vozidlu 

zprava

20. Kdo udělal chybu? 
A) řidič motorového vozidla 
B) jezdec na zvířeti
C) červený cyklista 
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