
1) [2 b.] "Nesmět omezit" znamená:
a) povinnost řidiče dávat přednost v jízdě.
b) povinnost řidiče jet vždy při pravém okraji vozovky.
c) povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo.

2) [2 b.] Při řízení motorového vozidla musí mít řidič motorového vozidla u sebe tyto doklady:
a) Řidičský průkaz, doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, osvědčení
o registraci vozidla a řidič nad 60 let doklad o zdravotní způsobilosti.
b) Doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, osvědčení o registraci
vozidla a doklad totožnosti.
c) Osvědčení o zdravotní způsobilosti, doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a
osvědčení o registraci vozidla.

3) [2 b.] Na pozemní komunikaci se jezdí:
a) Výlučně při pravém okraji vozovky, a to za všech okolností.
b) Vpravo ve vzdálenosti nejméně 1 m od okraje vozovky.
c) Vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak.

4) [2 b.] Na křižovatce, kde není dopravními značkami rozlišena přednost v jízdě, řidič musí dát přednost v jízdě:
a) Vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům
hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.
b) Motorovým vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava, tramvajím v obou směrech a chodcům
přicházejícím zprava.
c) Vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zleva nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům
hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zleva.

5) [2 b.] Na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou na pozemní komunikaci:
a) Řidič může zastavit, nikoli však stát.
b) Řidič může zastavit na dobu nezbytně nutnou.
c) Řidič nesmí zastavit a stát.

6) [2 b.] Je porušením zákona, pokud vozidlo svítí za normální, nesnížené viditelnosti pouze světly pro denní
svícení?
a) Ne.
b) Ano.
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7) [2 b.] Tento pokyn policisty znamená:

a) "Pozor!"
b) "Stůj!"
c) "Volno"

8) [2 b.] Při čerpání pohonných hmot mají přednost:
a) Řidiči vozidel hromadné dopravy osob, např. autobusů, a řidiči vozidel přepravujících zboží, které podléhá
rychlé zkáze.
b) Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy; přitom nepoužívají zvláštních výstražných znamení.
c) Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy; k upozornění ostatních řidičů však musejí použít zvláštních
výstražných znamení.

9) [2 b.] Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně
přepravovaných věcí nižší než 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu
policistovi:
a) Jestliže při ní vznikla škoda na vozidle hromadné přepravy osob.
b) Jestliže při ní došlo k poškození životního prostředí.
c) Pokud o to požádá svědek dopravní nehody.

10) [2 b.] Znamení k zastavení vozidla dává policista ve stejnokroji:
a) Kýváním směrovkou nahoru a dolů.
b) Píšťalkou.
c) Vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybuje v
horním půlkruhu.
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11) [1 b.] Tato značka znamená:

a) Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody.
b) Zákaz vjezdu cisternových vozidel.
c) Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad.

12) [1 b.] Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost?

a) .
b) .
c) .
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13) [1 b.] Co znamená tato dopravní značka?

a) "Parkoviště" (částečné stání na chodníku).
b) "Parkoviště" (stání na chodníku kolmé nebo šikmé).
c) "Parkoviště" (stání na chodníku podélné).

14) [2 b.] Správný tlak huštění pneumatik se zjišťuje:
a) Na pneumatikách bez ohledu na jejich teplotu.
b) Na jízdou zahřátých pneumatikách.
c) Na studených, jízdou nezahřátých pneumatikách.

15) [2 b.] Při přepravě nákladu na střešním nosiči zavazadel:

a) Dochází ke zlepšení jízdních vlastností vozidla, protože v důsledku vyšší hmotnosti je vozidlo stabilnější.
b) Se jízdní vlastnosti vozidla nemění, protože střešní nosič zavazadel je konstruován tak, aby jeho užití nemělo
vliv na chování vozidla.
c) Dochází ke zhoršení jízdních vlastností vozidla, a to zejména v důsledku zvýšení odporu vzduchu a vyššího
těžiště vozidla.
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16) [2 b.] Řidič vozidla jedoucího před vámi zřejmě zapomněl vypnout znamení o změně směru jízdy vlevo. Jak se
zachováte?
a) Upozorníte jej světelným výstražným znamením.
b) Nebudete takové vozidlo předjíždět.
c) Upozorníte jej zvukovým výstražným znamením.

17) [2 b.] Prodleva brzd:
a) Brzdnou dráhu prodlužuje.
b) Brzdnou dráhu zkracuje.
c) Brzdnou dráhu neovlivňuje.

18) [4 b.] Jakou rychlostí můžete přejet přes železniční přejezd, pokud nesvítí přerušované bílé světlo
přejezdového zabezpečovacího zařízení?

a) Nejvýše 50 km/h.
b) Nejvýše 40 km/h.
c) Nejvýše 30 km/h.
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19) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

a) 1. modré vozidlo jedoucí zleva současně se zeleným vozidlem jedoucím zprava, 2. Vaše vozidlo současně s
protijedoucím červeným vozidlem.
b) 1. Vaše vozidlo současně s protijedoucím červeným vozidlem, 2. modré vozidlo jedoucí zleva současně se
zeleným vozidlem jedoucím zprava.
c) 1. modré vozidlo jedoucí zleva, 2. protijedoucí červené vozidlo, 3. zelené vozidlo jedoucí zprava, 4. Vaše
vozidlo.

20) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

a) Počkáte, zda dá protijedoucímu automobilu přednost v jízdě řidič vozidla, které jede před Vámi.
b) Počkáte, až protijedoucí automobil odbočí, protože má přednost v jízdě.
c) Máte přednost v jízdě před protijedoucím automobilem.

21) [1 b.] Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce se počítá ode dne:
a) Vyrobení silničního vozidla a potom vždy v pravidelných pětiletých lhůtách.
b) Prodeje silničního vozidla a potom vždy ode dne úspěšného provedení pravidelné technické prohlídky.
c) Prvního zaregistrování silničního vozidla a potom vždy ode dne provedení pravidelné technické prohlídky.
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22) [1 b.] Vlastník silničního motorového vozidla, který žádá o trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel, je
povinen odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulku s přidělenou státní
poznávací značkou:
a) Nejpozději do 3 měsíců ode dne podání žádosti o trvalé vyřazení tohoto vozidla z registru vozidel.
b) Nejpozději v den podání žádosti o trvalé vyřazení tohoto vozidla z registru vozidel.
c) Nejpozději do 7 dnů ode dne podání žádosti o trvalé vyřazení tohoto vozidla z registru vozidel.

23) [2 b.] Od řidiče motorového vozidla podezřelého ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích, u kterého je důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení, je
oprávněn vybrat kauci:
a) Policista, strážník obecní policie a celník ve stejnokroji.
b) Policista a strážník obecní policie.
c) Policista.

24) [2 b.] Zelená karta:
a) je doklad o kontrole měření emisí.
b) Je mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení.
c) osvědčuje zaplacení ekologického poplatku.

25) [1 b.] První pomoc je povinen poskytnout:
a) Každý, pokud již dosáhl věku 18 let.
b) Každý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného.
c) Jen ten, kdo prošel jakýmkoli zdravotnickým školením.
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1) [2 b.] Zastavit znamená:
a) Povinnost řidiče nezahájit jízdní úkon nebo v něm nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě,
musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
b) Přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče, například při poruše vozidla.
c) Uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných
osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.

2) [2 b.] "Celostátní dopravní informační systém":
a) je systém, obsahující všeobecné informace o situaci v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou silnic
II. třídy.
b) je systém, obsahující aktuální informace o situaci v provozu na pozemních komunikacích, které mají vliv na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
c) obsahuje pouze informace o situaci v provozu na dálnicích.

3) [2 b.] Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy jezdí:

a) V pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění,
otáčení nebo odbočování.
b) V kterémkoli jízdním pruhu, jestliže tím není ohrožena plynulost provozu na pozemních komunikacích,
zejména jízda ostatních vozidel.
c) V levém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění,
otáčení nebo odbočování.

4) [2 b.] Může řidič motorového vozidla předjíždět bezprostředně před přechodem pro chodce, pokud dává
znamení o změně směru jízdy?
a) Ano.
b) Ne.

5) [2 b.] V tunelu došlo k poruše motorového vozidla, které se stalo nepojízdným. Jako řidič takového vozidla
nesmíte:
a) Kouřit nebo zacházet s otevřeným ohněm.
b) Opustit vozidlo.
c) Zastavovat jiná vozidla.

6) [2 b.] Motorové vozidlo musí mít za jízdy:
a) Rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle
zvláštního právního předpisu.
b) Vždy rozsvícena všechna světla.
c) Zavřena boční okna.
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7) [2 b.] Při řízení provozu na křižovatce signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem "Pozor!"
znamená pro řidiče povinnost:
a) Připravit se k jízdě.
b) Dbát při průjezdu křižovatkou zvýšené opatrnosti.
c) Zastavit vozidlo.

8) [2 b.] Před čerpáním pohonných hmot musí řidič:
a) Zastavit motor a vypnout zapalování.
b) Zastavit motor a vypnout zapalování; to neplatí pro řidiče vozidel se vznětovým motorem.
c) Vždy vozidlo zajistit proti pohybu zabrzděním a zařazením rychlostního stupně.

9) [2 b.] Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně
přepravovaných věcí nižší než 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu
policistovi:
a) Jestliže při ní vznikla škoda na vozidle hromadné přepravy osob.
b) Jestliže při ní došlo k poškození životního prostředí.
c) Pokud o to požádá svědek dopravní nehody.

10) [2 b.] Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj
obrysových světel o více než 40 cm, musí být přečnívající konec nákladu:
a) Označen vzadu červeným světlem a trojúhelníkovou červenou odrazkou a vpředu neoslňujícím bílým světlem a
trojúhelníkovou bílou odrazkou.
b) Označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 20 x 20 cm a dále vzadu červeným světlem a vpředu
neoslňujícím bílým světlem.
c) Označen vzadu červeným světlem a jinou než trojúhelníkovou červenou odrazkou a vpředu neoslňujícím bílým
světlem a jinou než trojúhelníkovou bílou odrazkou.

11) [1 b.] Tato dopravní značka:

a) Upozorňuje na blížící se podjezd a označuje jeho výšku.
b) Zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška včetně nákladu přesahuje vyznačenou mez.
c) Zakazuje vjezd vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez, a to bez ohledu na náklad.
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12) [1 b.] Vyberte dopravní značku, která řidiče upozorňuje na místo, kde je provoz řízen světelnými signály, které
nejsou viditelné z dostatečné vzdálenosti nebo jsou v místě, kde by je řidič jinak neočekával:

a) .
b) .
c) .

13) [1 b.] Lze za nejbližší dopravní značkou zastavit za účelem neprodleného vystoupení přepravovaných osob?

a) Ne.
b) Ano.

14) [2 b.] Když zvýšíte rychlost jízdy na dvojnásobek (např. z 50 km/h na 100 km/h), prodlouží se tím brzdná
dráha Vašeho vozidla na suché vozovce:

a) Přibližně na trojnásobek délky původní brzdné dráhy.
b) Přibližně na dvojnásobek délky původní brzdné dráhy.
c) Přibližně na čtyřnásobek délky původní brzdné dráhy.
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15) [2 b.] Snížit spotřebu paliva vozidla lze:




a) použitím dražšího paliva.
b) dodržováním tlaku vzduchu v pneumatikách, který je předepsaný výrobcem.
c) nepoužíváním nejvyššího převodového stupně.

16) [2 b.] Brzdná dráha jízdní soupravy složené z motorového vozidla a brzděného přívěsu je v porovnání s
brzdnou drahou samotného motorového vozidla:
a) Delší.
b) Kratší.
c) Stejná.

17) [2 b.] Airbagy:
a) Plně nahrazují funkci bezpečnostních pásů i jiných zádržných systémů.
b) Plní svou funkci pouze při řádném užití zádržných systémů .
c) Plní svou funkci pouze ve vozidlech vybavených systémem ABS.

18) [4 b.] Jakou rychlostí můžete přejet přes železniční přejezd, pokud nesvítí přerušované bílé světlo
přejezdového zabezpečovacího zařízení?

a) Nejvýše 30 km/h.
b) Nejvýše 40 km/h.
c) Nejvýše 50 km/h.
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19) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

a) Poslední.
b) Druhé.
c) Třetí.

20) [4 b.] Řidič vozidla z výhledu

a) projede křižovatkou jako druhý.
b) projede křižovatkou současně se zeleným vozidlem.
c) projede křižovatkou jako první.

21) [1 b.] Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a v celé šíři vrchního běhounu
jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek:
a) U osobních vozidel 1,5 mm a u nákladních vozidel 2,0 mm.
b) U mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm.
c) U všech vozidel nejméně 1,0 mm.
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22) [1 b.] Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel je vlastník vozidla povinen podat:
a) Do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.
b) Do 60 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.
c) Do 30 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

23) [2 b.] Je-li důvodné podezření, že motorové vozidlo bylo užito při nepovolené sportovní akci na pozemní
komunikaci:
a) policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu odejmutím registračních značek.
b) policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím zastavovacího pásu.
c) policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku nebo odtažením vozidla.

24) [2 b.] Závadou ve sjízdnosti dálnice se rozumí taková změna v její sjízdnosti, kterou:
a) Nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu dálnice a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
b) Kterou vyvolal hustý provoz na dálnici.
c) Řidič nemohl zjistit z dopravního zpravodajství.

25) [1 b.] U poraněného v hlubokém bezvědomí a bezdeší nastávají nezvratné změny mozkové tkáně do:
a) 5 min.
b) 20 min.
c) 10 min.
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1) [2 b.] "Obec":
a) je území od první stavby do ukončení obce označené dopravní značkou "Konec nejvyšší dovolené rychlosti".
b) je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními
značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují.
c) je zastavěné území, označené dopravní značkou "Zóna s dopravním omezením" a dopravní značkou "Konec
zóny s dopravním omezením".

2) [2 b.] Řidič nesmí při jízdě vozidlem:
a) Mít nasazeny ochranné brýle.
b) Prudce zrychlovat.
c) Držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

3) [2 b.] Při couvání řidič nesmí:
a) Kouřit.
b) Omezit ostatní účastníky silničního provozu.
c) Ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemní komunikaci.

4) [2 b.] Na dálnici a na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:
a) Je-li vlečeno po krajnici (v odstavném pruhu).
b) Jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice nebo ze silnice pro motorová vozidla; vozidlo smí být vlečeno
jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici nebo silnici pro motorová vozidla opustit.
c) Je-li možno při jízdě po rovině dosáhnout rychlosti nejméně 60 km/h.

5) [2 b.] Nesvítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí řidič ve vzdálenosti
50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí:
a) Nejvýše 30 km/h.
b) Nejméně 30 km/h.
c) Nejvýše 50 km/h.

6) [2 b.] Znamení o změně směru jízdy paží se dává:
a) Po celou dobu jízdního úkonu.
b) Po započetí jízdního úkonu.
c) Jen před započetím jízdního úkonu.

7) [2 b.] Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče signál se současně svítícím červeným a žlutým
světlem "Pozor!":
a) Upozornění, že řízení provozu světelnými signály bude ukončeno.
b) Povinnost připravit se k jízdě.
c) Povinnost zastavit vozidlo před světelným signalizačním zařízením, neboť bude následovat signál "Stůj!".

8) [2 b.] Pěší zóna je:
a) Oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Stezka pro chodce" a konec je označen dopravní značkou
"Konec stezky pro chodce".
b) Každý chodník, oddělený od vozovky výškově nebo jinak, který jiní účastníci provozu než chodci nesmí
použít.
c) Oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Pěší zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec
pěší zóny".

9) [2 b.] Řidič motorového vozidla, který je povinen užít přenosného výstražného trojúhelníku, jej musí umístit:
a) Na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m,
na dálnici nejméně 100 m za vozidlem; v obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší.
b) V libovolné vzdálenosti na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný.
c) Na krajnici vozovky ve vzdálenosti nejméně 80 m, na dálnici a silnici I. třídy nejméně 130 m za vozidlem.
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10) [2 b.] Nakládání či skládání nákladu na pozemní komunikaci:
a) Je zakázáno. Výjimku může udělit příslušný útvar Policie České republiky.
b) Je dovoleno, s výjimkou skládání sypkých substrátů (např. písku).
c) Je dovoleno jen tehdy, nelze-li to provést mimo pozemní komunikaci.

11) [1 b.] Vyobrazená dopravní značka:

a) Upozorňuje na práci na pozemní komunikaci, popřípadě na jejích součástech nebo příslušenstvích.
b) Označuje stezku pro chodce a současně přikazuje chodcům tuto stezku užít.
c) Zakazuje vjezd ručním vozíkům o celkové šířce větší než 600 mm.

12) [1 b.] Označte dodatkovou tabulku, která vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je
tato dodatková tabulka umístěna.

a) .
b) .
c) .
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13) [1 b.] Řidič vozidla z výhledu je upozorňován:

a) Na skutečnost, že za zatáčkou je ve vzdálenosti 80 m železniční přejezd.
b) Na nebezpečnou zatáčku vlevo.
c) Na skutečnost, že za zatáčkou je ve vzdálenosti 240 m železniční přejezd.

14) [2 b.] Za minimální bezpečnou vzdálenost mezi za sebou jedoucími vozidly je zpravidla považován:
a) Časový rozestup tři čtvrtě sekundy.
b) Časový rozestup dvou sekund.
c) Časový rozestup pěti sekund.

15) [2 b.] Při zvyšování rychlosti jízdy se zorné pole řidiče:
a) Rozšiřuje.
b) Nemění.
c) Zužuje.

16) [2 b.] Při zapojování vozidel do soupravy:
a) Není důležité pořadí úkonů.
b) Nejprve zapojíme závěsné zařízení a potom zásuvku elektrického spojovacího zařízení.
c) Nejprve zapojíme zásuvku elektrického spojovacího zařízení a potom závěsné zařízení.

17) [2 b.] Přípojné vozidlo je:
a) Přívěs i návěs.
b) Pouze přívěs.
c) Pouze návěs.
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18) [4 b.] Jakou rychlostí můžete přejet přes železniční přejezd, pokud nesvítí přerušované bílé světlo
přejezdového zabezpečovacího zařízení?

a) Nejvýše 50 km/h.
b) Nejvýše 30 km/h.
c) Nejvýše 40 km/h.

19) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

a) 1. modré vozidlo jedoucí zleva současně se zeleným vozidlem jedoucím zprava, 2. Vaše vozidlo současně s
protijedoucím červeným vozidlem.
b) 1. modré vozidlo jedoucí zleva, 2. protijedoucí červené vozidlo, 3. zelené vozidlo jedoucí zprava, 4. Vaše
vozidlo.
c) 1. Vaše vozidlo současně s protijedoucím červeným vozidlem, 2. modré vozidlo jedoucí zleva současně se
zeleným vozidlem jedoucím zprava.
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20) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

a) Počkáte, zda dá protijedoucímu automobilu přednost v jízdě řidič vozidla, které jede před Vámi.
b) Počkáte, až protijedoucí automobil odbočí, protože má přednost v jízdě.
c) Máte přednost v jízdě před protijedoucím automobilem.

21) [1 b.] K pohonu motorů vozidel se smí používat:
a) Pouze pohonné hmoty předepsané výrobcem těchto motorů nebo pohonné hmoty s nižším oktanovým číslem.
b) Pohonné hmoty nesplňující požadavky na jakost, umožní-li spolehlivý provoz těchto motorů.
c) Pouze pohonné hmoty předepsané výrobcem těchto motorů.

22) [1 b.] Doklad o likvidaci motorového vozidla:
a) Nemusí být předložen, týká-li se žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel, která byla vyrobena po roce
1995.
b) Nemusí jeho vlastník předložit spolu se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru, pokud provedl likvidaci
vozidla svépomocí.
c) Musí jeho vlastník předložit se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru, s výjimkou případů, kdy motorové
vozidlo zaniklo.

23) [2 b.] Řidič, který dosáhl 12 bodů a pozbyl řidičské oprávnění, musí při podání žádosti o vrácení řidičského
oprávnění:
a) prokázat, že se podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a předložit výpis z evidenční karty řidiče.
b) prokázat, že se podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a předložit posudek o zdravotní způsobilosti včetně
dopravně psychologického vyšetření.
c) prokázat, že je zdravotně způsobilý a předložit potvrzení o absolvování výuky a výcviku v autoškole.

24) [2 b.] Zelená karta:
a) osvědčuje zaplacení dálničního poplatku.
b) je doklad o kontrole měření emisí.
c) je mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení.

25) [1 b.] Poraněný je při vědomí a velmi silně krvácí z rány na krku. Co uděláte?
a) neprodleně krvácející místo stlačím prsty, dlaní nebo složeným kusem oděvu
b) vrátím se k vozu a začnu hledat v lékárničce vhodný obvazový materiál
c) krvácející místo nebudu ošetřovat, začnu poraněnému zajišťovat životní funkce tj. umělé dýchání, zevní srdeční
masáž
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1) [2 b.] "Nemotorové vozidlo":
a) je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo nebo ruční vozík; s výjimkou
potahového vozidla.
b) je pouze jízdní kolo nebo ruční vozík.
c) je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo nebo ruční vozík nebo potahové
vozidlo.

2) [2 b.] "Stát" znamená:
a) zastavit před světelným signálem nebo železničním přejezdem.
b) uvést vozidlo do klidu nad dobu povolenou pro zastavení.
c) zastavit vozidlo u pravého okraje vozovky.

3) [2 b.] Řidič při vjíždění z účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci:
a) Dává přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zleva.
b) Nedává přednost v jízdě.
c) Musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech nebo organizovanému útvaru chodců nebo
průvodcům hnaných zvířat se zvířaty.

4) [2 b.] Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají:
a) Tak, aby zachovali boční odstup alespoň 2 m.
b) Vpravo, včas a v dostatečné míře.
c) Zásadně vlevo.

5) [2 b.] Zastavit s vozidlem ve druhé řadě můžete jen tehdy:
a) Přepravujete-li osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou.
b) Zůstane-li volný alespoň jeden jízdní pruh o šířce nejméně 3 m.
c) Nelze-li s vozidlem ve vzdálenosti menší než 100 m zastavit při okraji pozemní komunikace.

6) [2 b.] Motorové vozidlo musí mít za jízdy:
a) Rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle
zvláštního právního předpisu.
b) Zavřena boční okna.
c) Vždy rozsvícena všechna světla.
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7) [2 b.] Světelný signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem "Pozor", znamená pro řidiče povinnost:

a) Pokračovat v jízdě.
b) Připravit se k jízdě.
c) Zastavit vozidlo.

8) [2 b.] Při čerpání pohonných hmot mají přednost:
a) Řidiči vozidel hromadné dopravy osob, např. autobusů, a řidiči nákladních vozidel.
b) Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy; přitom nepoužívají zvláštních výstražných znamení.
c) Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy; k upozornění ostatních řidičů však musejí použít zvláštních
výstražných znamení.

9) [2 b.] Účastníci dopravní nehody jsou povinni:
a) Navzájem si předložit osvědčení o vozidle.
b) Prokázat si na požádání navzájem svou totožnost.
c) Navzájem si předložit doklad o zaplacení pojistného.

10) [2 b.] Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupování z vozidla taxislužby vstoupily
do vozovky:
a) Je řidič vozidla taxislužby oprávněn zastavovat ostatní vozidla.
b) Je řidič vozidla taxislužby povinen oznámit tuto skutečnost policii.
c) Je řidič vozidla taxislužby povinen umístit za vozidlo přenosný výstražný trojúhelník.
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11) [1 b.] Zákaz vjezdu vyplývající z vyobrazené dopravní značky platí pro:

a) Ruční vozíky o celkové šířce do 600 mm.
b) Pro všechna nemotorová vozidla.
c) Ruční vozíky o celkové šířce větší než 600 mm.

12) [1 b.] Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje stání v označeném úseku pozemní komunikace?

a) .
b) .
c) .
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13) [1 b.] Nejbližší dopravní značka:

a) Platí jen pro nejbližší křižovatku.
b) Platí pro všechny křižovatky na území obce, které je označeno příslušnou dopravní značkou.
c) Platí pro všechny následující křižovatky v přímém směru, pokud její platnost není ukončena dopravní značkou
"Konec hlavní pozemní komunikace".

14) [2 b.] Chystáte se předjet cyklistu. Bude vám stačit boční odstup od cyklisty přibližně 50 cm?

a) Ne, protože cyklista může náhle zakolísat a vybočit z dráhy směru své jízdy.
b) Ano, pokud snížíte rychlost na 40km/h, pak je předjíždění bezpečné.
c) Ano, pokud budete dávat zvuková nebo světelná výstražná znamení.

15) [2 b.] Ve výhledu z motorového vozidla vidíte skupinu dětí na chodníku. Jak se zachováte?
a) S ohledem na možné vběhnutí dětí do vozovky snížíte rychlost jízdy a zvýšíte pozornost.
b) Použijete zvukové výstražné znamení a přejedete k levému okraji jízdního pruhu.
c) Protože jsou děti na chodníku, nemáte důvod ke zvýšení opatrnosti ani ke změně způsobu jízdy.
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16) [2 b.] Za kombinovanou dopravu se považuje systém přepravy při kterém:

a) je zboží přepravováno v jedné a téže přepravní jednotce, využije se též železniční a vodní doprava.
b) se jedná o dopravní obslužnost území ve vnitrostátní silniční dopravě.
c) osoby využívají různých druhů dopravních prostředků, např. autobusu nebo vlaku.

17) [2 b.] Airbagy:
a) Plní svou funkci pouze při řádném užití zádržných systémů .
b) Plní svou funkci pouze ve vozidlech vybavených systémem ABS.
c) Plně nahrazují funkci bezpečnostních pásů i jiných zádržných systémů.

18) [4 b.] Řidič je povinen přibližovat se k přechodu pro chodce:

a) Takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce a umožnit tím chodci nerušené a
bezpečné přejití vozovky.
b) Rychlostí nejméně 20 km/h.
c) Rychlostí nejvýše 40 km/h.
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19) [4 b.] Ve vyobrazené situaci jste řidičem vozidla z výhledu. Jak se zachováte?

a) Dám přednost vozidlu přijíždějícímu zprava.
b) Musím odbočit vpravo.
c) Projedu křižovatkou jako první.

20) [4 b.] Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?

a) Projedete křižovatkou jako první.
b) Dáte přednost zelenému automobilu.
c) Dáte přednost červenému automobilu.

21) [1 b.] Na vozidle mohou být použita jen taková světelná zařízení:
a) Která jsou pro danou kategorii předepsána a povolena.
b) Která jsou pevně spojena s vozidlem, bez ohledu na jejich počet, barvu a umístění.
c) Jejichž činnost je signalizována kontrolkou.
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22) [1 b.] Na tabulku registrační značky:
a) Nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost,
není-li stanoveno jinak.
b) Smí být umístěny pouze státní znak České republiky nebo vyobrazení státní vlajky České republiky.
c) Smí být umisťovány pouze předměty, jejichž plocha nepřesahuje 5 cm2.

23) [2 b.] Řidičské oprávnění může být uděleno:
a) Pouze osobě, která není ve výkonu sankce zákazu řízení motorových vozidel a plní ostatní podmínky pro
udělení řidičského oprávnění.
b) Osobě, která je odborně způsobilá, i když je ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení
motorových vozidel.
c) Osobě, která je starší 18 let, pokud o udělení řidičského oprávnění požádá.

24) [2 b.] Závadou ve sjízdnosti silnice se rozumí taková změna v její sjízdnosti, kterou:
a) Nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu silnice a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
b) Vyvolal uježděný sníh ležící na vozovce.
c) Mohl řidič náležité obezřetnosti předvídat.

25) [1 b.] Poraněný je v bezvědomí a dýchá. Jakou pomoc mu poskytnete?
a) mírně zakloním hlavu a předsunu dolní čelist, uvolním mu tak dýchací cesty a budu ho sledovat do příjezdu ZS,
pokud dýchat přestane, ihned zahájím oživování
b) přivolám pouze ZS, pokud poraněný dýchá, nemusím ho dále sledovat
c) neprodleně zahájím srdeční masáž
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1) [2 b.] Vozka, který řídí potahové vozidlo, je:
a) Jezdcem na zvířeti.
b) Průvodcem vedených a hnaných zvířat.
c) Řidičem.

2) [2 b.] Řidič nesmí kouřit:
a) Při řízení nákladního automobilu.
b) Jen při jízdě na jízdním kole.
c) Při jízdě na motocyklu, na mopedu a na jízdním kole.

3) [2 b.] Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci:
a) Nemusí řidič dávat znamení o změně směru jízdy.
b) Musí řidič dávat znamení o změně směru jízdy.
c) Dává řidič znamení o změně směru jízdy jen při odbočování vlevo.

4) [2 b.] Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají:
a) Vpravo, včas a v dostatečné míře.
b) Vlevo, minimálně 10 m před místem, kde se budou míjet.
c) Vlevo, včas a v dostatečné míře.

5) [2 b.] Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:
a) Je řidič porouchaného vozidla podle okolností oprávněn zastavovat jiná vozidla.
b) Je řidič porouchaného vozidla povinen neprodleně odstranit závadu, která mu brání v další jízdě.
c) Jsou řidič a přepravované osoby z porouchaného vozidla povinni neprodleně opustit tunel.

6) [2 b.] Dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkových světel nebo
přepínáním potkávacích a dálkových světel k upozornění řidiče předjížděného vozidla:
a) Je zakázáno.
b) Je dovoleno pouze na dálnici a silnici pro motorová vozidla.
c) Je dovoleno.

7) [2 b.] Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí:
a) Nejvýše 60 km/h.
b) Nejvýše 70 km/h.
c) Nejvýše 90 km/h.

8) [2 b.] Hry dětí na pozemní komunikaci:
a) Jsou dovoleny v obytné a pěší zóně.
b) Jsou zakázány.
c) Jsou dovoleny pouze v obytné zóně.

9) [2 b.] Dojde-li při dopravní nehodě k poškození životního prostředí, jsou účastníci dopravní nehody povinni:
a) Neprodleně ohlásit tuto událost Policii České republiky.
b) Neprodleně ohlásit tuto událost vlastníkům všech dotčených pozemků.
c) Neprodleně ohlásit tuto událost Inspekci životního prostředí.

10) [2 b.] Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj
obrysových světel o více než 40 cm, musí být přečnívající konec nákladu:
a) Označen vzadu červeným světlem a trojúhelníkovou červenou odrazkou a vpředu neoslňujícím bílým světlem a
trojúhelníkovou bílou odrazkou.
b) Označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 20 x 20 cm a dále vzadu červeným světlem a vpředu
neoslňujícím bílým světlem.
c) Označen vzadu červeným světlem a jinou než trojúhelníkovou červenou odrazkou a vpředu neoslňujícím bílým
světlem a jinou než trojúhelníkovou bílou odrazkou.
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11) [1 b.] Tato dopravní značka:

a) Zakazuje vjezd vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez, a to bez ohledu na náklad.
b) Zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška včetně nákladu přesahuje vyznačenou mez.
c) Upozorňuje na blížící se podjezd a označuje jeho výšku.

12) [1 b.] Která z těchto dopravních značek zakazuje zastavení?

a) .
b) .
c) .
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13) [1 b.] V situaci na obrázku musí řidič při řízení zohlednit, že:

a) Je dopravní značkou předem upozorňován na práci na silnici, která je vykonávána ve vzdálenosti 150 m.
b) Je dopravní značkou upozorňován na úsek o délce 150 m, kde lze očekávat zvýšený pohyb chodců.
c) Je dopravní značkou předem upozorňován na přechod pro chodce, který bude následovat ve vzdálenosti 150 m.

14) [2 b.] Na dálnici musíte počítat se silným bočním větrem především:
a) Mezi protihlukovými stěnami.
b) V otevřeném terénu.
c) V lesních úsecích.

15) [2 b.] Při jízdě v obytné zóně se před Vaším vozidlem náhle objeví kutálející se míč. Jak byste měli reagovat?
a) Okamžitě začít brzdit, protože na vozovku za míčem mohou vběhnout děti.
b) Pokračovat v jízdě, protože děti vědí, že mají zůstat stát mimo vozovku a počkat, až auto přejede.
c) Vyhnout se míči, aby nedošlo k poškození Vašeho vozidla, a pokračovat v jízdě nezměněnou rychlostí.

16) [2 b.] Řidič vozidla, které je vybaveno zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, smí tohoto světla užívat:
a) Pouze za snížené viditelnosti, například za deště, tmy nebo sněžení, byla-li by jeho jízdou ohrožena bezpečnost.
b) Vždy, i když není ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo jeho pracovní činnost.
c) Pokud by jeho jízdou nebo pracovní činností mohla být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích.

17) [2 b.] Co se rozumí aktivní bezpečností vozidla?
a) Vlastnosti vozidla minimalizující příčiny vzniku dopravní nehody.
b) Vlastnosti vozidla minimalizující škody v průběhu dopravní nehody.
c) Vlastnosti vozidla minimalizující následky dopravní nehody po jejím vzniku.
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18) [4 b.] Jako řidič auta z výhledu v dané situaci:

a) Musíte sledovat světelnou signalizaci a chování odbočujících řidičů v protisměru, jimž musíte dát přednost v
jízdě.
b) Musíte zejména sledovat světelnou signalizaci a chování odbočujících řidičů v protisměru, i když Vám musejí
dát přednost v jízdě.
c) Musíte na příkaz dopravní značky odbočit vpravo.

19) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

a) Jako poslední.
b) Jako druhé.
c) Jako třetí.
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20) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Jaké chování očekáváte od řidiče zeleného vozidla?

a) Projede křižovatkou jako první a nedává přednost v jízdě žádnému vozidlu.
b) Dá přednost v jízdě červenému vozidlu a projede křižovatkou jako druhý.
c) Dá přednost v jízdě vašemu vozidlu, které projede křižovatkou jako první.

21) [1 b.] Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a v celé šíři vrchního běhounu
jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek:
a) U všech vozidel nejméně 1,0 mm.
b) U osobních vozidel 1,5 mm a u nákladních vozidel 2,0 mm.
c) U mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm.

22) [1 b.] Na tabulku registrační značky:
a) Smí být umisťovány pouze předměty, jejichž plocha nepřesahuje 5 cm2.
b) Smí být umístěny pouze státní znak České republiky nebo vyobrazení státní vlajky České republiky.
c) Nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost,
není-li stanoveno jinak.

23) [2 b.] Zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel není ten:
a) Kdo je v pracovní neschopnosti.
b) Kdo je osobou těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou anebo osobou sluchově postiženou
c) Kdo má podle posudku o zdravotní způsobilosti poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných
psychoaktivních látkách.

24) [2 b.] Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na:
a) Vlastníka vozidla, který odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla. Na ostatní uživatele vozidla se toto
pojištění nevztahuje.
b) Každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.
c) Vlastníka vozidla při účasti na organizovaném motoristickém závodu, kde řidič není povinen dodržovat
pravidla o provozu na pozemních komunikacích.

25) [1 b.] Zraněný si po dopravní nehodě stěžuje na bolesti břicha a pocit žízně:
a) Podáváme mu studené nápoje.
b) Nepodáváme mu žádné nápoje.
c) Podáváme mu dostatek vlažných nápojů.
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