
1. Jezdec na koloběžce je podle pravidel silničního provozu
A) chodec
B) běžec
C) cyklista

2. „Křižovatka“ je místo
A) vždy označené dopravními značkami
B) kde se na silnici napojuje lesní nebo polní cesta
C) v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují

3. Při jízdě podél nástupního nebo ochranného ostrůvku 
A) cyklista musí dbát zvýšené opatrnosti 
B) dbá zvýšené opatrnosti jen řidič auta 
C) zkušený cyklista nemusí dbát zvýšené opatrnosti 

4. Ohleduplně a ukázněně se musí chovat
A) jen chodci a cyklisté
B) každý účastník silničního provozu 
C) pouze řidiči autobusů 

5. Kdo má pravdu? 

A) Tomáš
B) Anička

6. Na delším cyklistickém výletě
A) dostatečně pijeme 
B) nemusíme pít, když není horko
C) nemusíme pít, ale hlavně hodně jíst

7. Sluchátka na uších s hlasitou hudbou
A) jsou pro cyklistu vhodná pro dynamickou jízdu
B) jsou pro cyklistu nebezpečná, protože neslyší zvuky provozu 
C) jsou vhodná, když cyklista jede sám
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8. Přední odrazka na jízdním kole musí být
A) bílá
B) oranžová
C) červená

9. Objíždí cyklista ochranný ostrůvek 
správně?

A) ano
B) ne

10. Musí dát přednost chodcům také 
cyklista?

A) ano
B) ne

11.  Smí cyklista vjíždět na tuto pozemní 
komunikaci? 

A) ne
B) ano
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12. Dopravní značka označuje
A)  křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena dopravními značkami
B) křižovatku lesních nebo polních cest
C) zákaz vjezdu do jízdního pruhu

13. Tato dopravní značka 
A) zakazuje jízdu cyklistům a vstup chodcům
B) označuje silnici pro motorová vozidla
C) ukončuje dělenou stezku pro chodce a cyklisty

14. Která dopravní značka upozorňuje na nějaké nebezpečí?

15. Rozsvícený světelný signál znamená 
A) povinnost řidiče zastavit vozidlo před signalizačním zařízením
B) povinnost řidiče zastavit ve vzdálenosti 5 m před signalizačním zařízením
C) povinnost řidiče zastavit, pokud už vidí přijíždějící vlak

16. Cyklista z výhledu
A) projede jako druhý 
B) projede jako poslední
C) dává přednost jen motorovému vozidlu
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17. Cyklista 
A)  má přednost a projede křižovatku jako 

první
B) dává přednost tramvaji
C) dává přednost zelenému vozidlu

18. Cyklista z výhledu
A) má přednost v jízdě, protože je na hlavní
B) dává přednost červenému cyklistovi
C) dává přednost modrému vozidlu

19. Cyklista odbočující vpravo
A) dává přednost modrému vozidlu
B) dává přednost žlutému cyklistovi
C) projede křižovatku 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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