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

2. Cyklisté smějí jet
A) nejvýše dva vedle sebe
B) jen jednotlivě za sebou
C) ve skupině vedle sebe

3. Po přejezdu pro cyklisty smí cyklista přejíždět vozovku
A) kdykoliv; řidiči ostatních vozidel mu to musí umožnit
B)  jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich 

řidiče k náhlé změně směru jízdy
C)  jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich 

řidiče k náhlé změně rychlosti jízdy

4. Do zóny označené dopravní značkou „Obytná zóna“
A) mohou vjíždět jen osobní auta
B) nesmějí vjíždět cyklisté
C) mohou vjíždět cyklisté

5. Řidič nesmí zastavit a stát
A) na přejezdu pro cyklisty
B) před poštou
C) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty

6. Pro bezpečnou jízdu je důležitá
A) pozornost 
B) předvídavost
C) znalost pravidel

7. Správné nahuštění pneumatik
A) je pro jízdu na kole důležité 
B) je důležité jen pro jízdu v terénu
C) není vůbec důležité
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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 dopředu modrým světlem

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

A) ano
B) ne 

10. Dopravní značka upozorňuje na 
křižovatku.

A) ano
B) ne

11. Musí mít cyklista osvětlené kolo  
i za této viditelnosti? 

A) ne
B) ano
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12. Dopravní značka označuje
A) hlavní pozemní komunikaci
B) konec hlavní pozemní komunikace
C) konec zóny s omezením

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

14. Která dopravní značka označuje stezku pro cyklisty?

15. Rozsvícený světelný signál znamená 
A) povinnost řidiče zastavit vozidlo před signalizačním zařízením
B) povinnost řidiče zastavit ve vzdálenosti 10 m před signalizačním 
zařízením
C) povinnost řidiče zastavit vozidlo co nejdál od signalizačního zařízení

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 z výhledu
A) má přednost před zeleným cyklistou
B) má přednost před jezdcem na zvířeti
C) projede křižovatku jako druhý

18. Cyklista
A) má přednost v jízdě
B) dává přednost žlutému vozidlu 
C) dává přednost tramvaji č. 2

19. Jako první projede křižovatku
A) vozidlo záchranné služby
B) cyklista 
C) zelené vozidlo

20. Kdo udělal chybu? 
A) řidič žlutého vozidla
B) cyklista z výhledu
C) červený cyklista
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