
1. Snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit
A) řidič nesmí v žádném případě
B) řidič nesmí, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu 
C) řidič může jenom mimo obec

2. Cyklista při odbočování
A) nemusí dávat znamení o změně směru jízdy
B) vždy dává znamení o změně směru jízdy
C) dává znamení o změně směru jízdy podle situace v provozu 

3. Cyklista nesmí řídit vozidlo
A) když je jeho schopnost řídit snížena v důsledku zdravotního stavu 
B) když nemá rukavice
C) když by neměl kde zaparkovat kolo

4. Vést za jízdy ruční vozík
A) smí cyklista jen při jízdě mimo obec
B) smí jen cyklista starší 18 let
C) cyklista nesmí 

5. Kdo má pravdu? 

A) Tomáš
B) Anička

6. Před nepřehledným místem v provozu
A) zvýšíme rychlost jízdy
B) intenzivně brzdíme
C) snížíme rychlost jízdy

7. Funkční a správné osvětlení jízdního kola 
A) je pro bezpečnou jízdu důležité 
B) není pro jízdu na kole příliš důležité
C) je potřeba jen za tmy
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8. Pneumatiky a ráfky
A) mohou být mírně poškozené
B) nesmí vykazovat praskliny nebo trhliny
C) nesmí vykazovat trhliny, ale mohou být popraskané

9. Pokračuje cyklista správným směrem?

A) ano
B) ne

10. Je možné objíždět ostrůvek z obou stran?

A) ano
B) ne

11. Cyklisté smějí vjíždět i do této zóny.

A) ano
B) ne
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12. Nápis na dopravní značce
A) zkušený cyklista nemusí uposlechnout
B) cyklista uposlechne, jen vyžadují-li to okolnosti
C) cyklista musí uposlechnout

13. Tato dopravní značka 
A) označuje hlavní pozemní komunikaci
B) upozorňuje na jednosměrný provoz
C) zakazuje odbočování

14. Který zákaz neplatí pro cyklistu?

15.  Rozsvícené zelené světlo na světelném signálu znamená
A) „Stůj!“; řidič musí zastavit vozidlo
B) „Volno“; řidič může pokračovat v jízdě
C) „Pozor!“; řidič nesmí pokračovat v jízdě

16. Cyklista
A) přijíždí po vedlejší silnici
B) projede křižovatku jako první
C) dá přednost žlutému vozidlu 



Označ správnOu OdpOvěď

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

18. Podle dodatkové tabulky má přednost
A) cyklista z výhledu
B) zelený cyklista
C) červené vozidlo

19. Vozidla projedou v pořadí
A) 1. zelené; 2. cyklista; 3. modré
B) 1. zelené; 2. modré; 3. cyklista
C) všechna současně

20. Cyklista
A)  může odbočit vpravo a nemusí dát 

přednost chodcům
B)  musí počkat na změnu světelného 

signálu
C)  může odbočit vpravo a musí dát  

přednost chodcům
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