
1) [2 b.] "Silnice pro motorová vozidla":
a) je pozemní komunikace označená dopravní značkou "Silnice pro motorová vozidla".
b) je účelová pozemní komunikace určená pro rychlou jízdu motorových vozidel.
c) je místní pozemní komunikace označená dopravní značkou "Dálnice".

2) [2 b.] "Přechod pro chodce":
a) je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, které musí být vždy označeno přerušovaně
svítícím světelným signálem ve tvaru kráčejícího chodce.
b) je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou.
c) je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, které nesmí být řízeno akustickými signály.

3) [2 b.] Vozidlo vjíždějící na pozemní komunikaci:

a) Musí být očištěno na nejbližším vhodném místě po vjetí na pozemní komunikaci.
b) Musí být předem očištěno tak, aby neznečišťovalo pozemní komunikaci.
c) Musí být v případě, že tak lze učinit bez větších obtíží, předem očištěno.

4) [2 b.] Řidič, který při předjíždění motorového vozidla vybočuje ze směru své jízdy,:
a) dává znamení o změně směru jízdy jen tehdy, pokud řidiče předjížděného vozidla předem neupozornil jiným
způsobem.
b) nemusí dávat znamení o změně směru jízdy, pokud při předjíždění neomezí ani neohrozí řidiče jedoucí za ním.
c) musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucího za ním.

5) [2 b.] Je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového
zabezpečovacího zařízení, znamená to, že řidič:
a) Musí zapnout výstražné světelné zařízení.
b) Smí vjíždět na železniční přejezd.
c) Nesmí vjíždět na železniční přejezd.

6) [2 b.] Po předjetí jiného vozidla máte v úmyslu se zařadit před toto vozidlo. Musíte dávat znamení o změně
směru jízdy?
a) Ne.
b) Ano.
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7) [2 b.] Na signál se zeleným plným kruhovým světlem "Volno":

a) Nesmíte odbočit vpravo, neboť uvedený signál platí pouze pro jízdu v přímém směru a odbočení neumožňuje.
b) Smíte odbočit vpravo, přičemž chodci přecházející ve volném směru po přechodu pro chodce Vám musí dát
přednost.
c) Smíte odbočit vpravo, přičemž musíte dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro
chodce.

8) [2 b.] Při jízdě v pěší zóně:
a) Musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, a v případě nutnosti musí zastavit
vozidlo.
b) Platí pro řidiče ve vztahu k chodcům stejná ustanovení jako na kterékoli jiné pozemní komunikaci.
c) Musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit ani omezit.

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

10) [2 b.] Zvláštním způsobem musí být označen náklad, který přečnívá vozidlo vpředu nebo vzadu:
a) O více než 1 metr.
b) O více než 50 cm.
c) O více než 70 cm.
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11) [1 b.] Tento směrový sloupek:

a) Označuje kluzký úsek pozemní komunikace, kde hrozí smyk vozidla.
b) Upozorňuje řidiče na nezpevněnou krajnici.
c) Vymezuje vyústění účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci.

12) [1 b.] Která z vyobrazených dopravních značek neumožňuje řidiči, pokud si to nevynutí provozní poměry, jet
rychlostí 25 km/h :

a) .
b) .
c) .
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13) [1 b.] Řidič vozidla jedoucí z tohoto směru:

a) Smí pokračovat v jízdě pouze ve směru přímo a přitom má přednost v jízdě, protože přijíždí po hlavní pozemní
komunikaci.
b) Smí pokračovat v jízdě všemi směry; pojede-li rovně, vjíždí do jednosměrné pozemní komunikace.
c) Smí pokračovat v jízdě pouze ve směru přímo a musí dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava.

14) [2 b.] Může být schopnost k řízení vozidla ovlivněna i po požití malého množství alkoholu, např. půl litru
desetistupňového piva?
a) Ano, i malé množství požitého alkoholu snižuje schopnost k řízení motorového vozidla.
b) Ne, pokud se alkohol pije zároveň s černou kávou.
c) Ne, malé množství požitého alkoholu neovlivňuje schopnost k řízení motorového vozidla.

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

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

17) [2 b.] Co může vést ke smyku vozidla při průjezdu zatáčkami?
a) Velké rozdíly v nahuštění jednotlivých pneumatik.
b) Malá hmotnost vozidla.
c) Malá hmotnost nákladu.
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18) [4 b.] Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?

a) Nejvýše 50 km/h.
b) Nejvýše 60 km/h.
c) Nejvýše 30 km/h.

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

a) Jako třetí.
b) Jako druhé.
c) Jako poslední.
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20) [4 b.] Na této křižovatce

a) je přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami.
b) má přednost v jízdě vozidlo z výhledu.
c) není přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami.

21) [1 b.] Výrobce motorů, systémů a zařízení k pohonu vozidel:
a) Doporučuje pohonné hmoty a provozní hmoty používané v provozu silničních motorových vozidel.
b) Neurčuje pohonné hmoty a provozní hmoty používané v provozu silničních motorových vozidel.
c) Předepisuje pohonné hmoty, provozní hmoty a maziva používané k provozu silničních motorových vozidel.

22) [1 b.] Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:
a) Na kteréhokoliv místo na přídi nebo zádi vozidla; přitom však nesmí zakrýt předepsané osvětlení vozidla.
b) Na kterékoliv viditelné místo na vozidle.
c) Do místa určeného konstrukčním řešením vozidla.

23) [2 b.] Na výzvu policisty nebo celníka je řidič povinen podrobit vozidlo kontrole technického stavu vozidla.
Zjistí-li se při této kontrole vážná nebo nebezpečná závada
a) náklady za provedení kontroly hradí policie.
b) náklady za provedení kontroly je povinen uhradit řidič vozidla.
c) náklady za provedení kontroly hradí pojišťovna, u které je vozidlo pojištěno.

24) [2 b.] Dálnice jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený:
a) Jízdním vlastnostem vozidla užitého řidičem v silničním provozu.
b) Schopnostem řidiče reagovat na nenadálé situace v silničním provozu.
c) Stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dálnic a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

25) [1 b.] Jste svědek dopravní nehody, na místě jsou dva zranění, z nichž jeden je v bezvědomí, druhý při vědomí,
ale výrazně krvácí. Jaký bude Váš postup?
a) zajistím parkovací místo vozidlu ZS a vyčkám jeho příjezdu
b) neprodleně zastavím masivní krvácení, zjistím stav poraněného v bezvědomí, zavolám ZS a zajistím místo
nehody
c) nejdříve zjistím, zda poraněný v bezvědomí dýchá
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1) [2 b.] Mohou účastníci provozu na pozemních komunikacích používat tzv. aktivní antiradary, tj. technické
prostředky, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií při dohledu
na bezpečnost provozu?
a) Ano.
b) Ne.

2) [2 b.] Povinností přepravované osoby je:
a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v
bezpečném ovládání vozidla.
b) informovat řidiče o situaci v provozu na pozemních komunikacích.
c) pomáhat řidiči dle jeho pokynů v ovládání vozidla, zvláště pokud je to řidič začátečník.

3) [2 b.] Na krajnici smí řidič motorového vozidla vjet:
a) Jen pro účely stání.
b) Kdykoliv to uzná za vhodné, s výjimkou míst označených výstražnou dopravní značkou "Nebezpečná
krajnice".
c) Jen při zastavení a stání nebo jestliže je to nutné při objíždění, vyhýbání, odbočování nebo otáčení, přitom musí
dbát zvýšené opatrnosti.

4) [2 b.] Řidič, který při předjíždění motorového vozidla vybočuje ze směru své jízdy,:
a) nemusí dávat znamení o změně směru jízdy, pokud při předjíždění neomezí ani neohrozí řidiče jedoucí za ním.
b) musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucího za ním.
c) dává znamení o změně směru jízdy jen tehdy, pokud řidiče předjížděného vozidla předem neupozornil jiným
způsobem.

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) Jsou řidič a přepravované osoby z porouchaného vozidla povinni neprodleně opustit tunel.
c) Je řidič porouchaného vozidla povinen neprodleně odstranit závadu, která mu brání v další jízdě.

6) [2 b.] Při zastavení vozidla před železničním přejezdem:
a) Musí řidič motorového vozidla zařadit rychlostní stupeň nebo použít parkovací brzdu.
b) Musí řidič motorového vozidla okamžitě vypnout motor.
c) Nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče v protisměru.

7) [2 b.] Svislé zákazové dopravní značky:
a) Ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení.
b) Informují řidiče motorových vozidel o omezeních na silnici.
c) Upozorňují na místa, kde řidiči hrozí nebezpečí.

8) [2 b.] Při čerpání pohonných hmot mají přednost:
a) Řidiči vozidel přepravujících osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou.
b) Řidiči autobusů a řidiči vozidel přepravujících zboží, které podléhá rychlé zkáze.
c) Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy; přitom nepoužívají zvláštních výstražných znamení.

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

10) [2 b.] Ve zvláštním motorovém vozidle nesmějí být přepravovány:
a) Osoby mladší 15 let.
b) Osoby starší 60 let.
c) Osoby mladší 18 let.
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11) [1 b.] Tato značka:

a) Zakazuje řidiči pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla na hraničním přechodu.
b) Přikazuje řidiči a přepravovaným osobám předložit ke kontrole průkaz totožnosti (např. cestovní pas) a
současně označuje státní hranici.
c) Ukládá povinnost zastavit vozidlo pouze řidičům nákladních automobilů přepravujících zboží, jež podléhá celní
kontrole.

12) [1 b.] Vyberte dopravní značku, která označuje konec úseku pozemní komunikace s nejnižší dovolenou
rychlostí:

a) .
b) .
c) .
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13) [1 b.] Na obrázku není znázorněna dopravní značka:

a) "Přechod pro chodce".
b) "Hlavní pozemní komunikace".
c) "Dej přednost v jízdě", s dodatkovou tabulkou.

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

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

15) [2 b.] Při jízdě v obytné zóně se před Vaším vozidlem náhle objeví kutálející se míč. Jak byste měli reagovat?
a) Vyhnout se míči, aby nedošlo k poškození Vašeho vozidla, a pokračovat v jízdě nezměněnou rychlostí.
b) Okamžitě začít brzdit, protože na vozovku za míčem mohou vběhnout děti.
c) Pokračovat v jízdě, protože děti vědí, že mají zůstat stát mimo vozovku a počkat, až auto přejede.
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16) [2 b.] Přetáčivý smyk u vozidla s pohonem zadních kol a manuální převodovkou budete řešit:
a) Sešlápnutím pedálu akcelerátoru a natočením volantu směrem, kterým se pohybuje zadní část vozidla.
b) Sešlápnutím spojkového pedálu a natočením volantu směrem, kterým se pohybuje zadní část vozidla.
c) Sešlápnutím brzdového pedálu a natočením volantu směrem, kterým se pohybuje zadní část vozidla.

17) [2 b.] Jedete za hustého deště za nákladním vozidlem, které intenzivně znečišťuje Vaše přední okno. Jak se
zachováte?
a) Pojedete co nejtěsněji za ním.
b) Zvýšíte rozestup mezi vozidly.
c) Okamžitě zahájíte předjíždění.

18) [4 b.] Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

a) Ano.
b) Ne.
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19) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou?

a) 1. Vaše vozidlo, 2. oranžové nákladní vozidlo, 3. modré protijedoucí vozidlo,
b) 1. modré protijedoucí vozidlo, 2. Vaše vozidlo, 3. oranžové nákladní vozidlo.
c) 1. Vaše vozidlo, 2. modré protijedoucí vozidlo, 3. oranžové nákladní vozidlo.

20) [4 b.] Řidič vozidla z výhledu

a) projede křižovatkou jako poslední.
b) projede křižovatkou jako první.
c) dává přednost v jízdě tramvaji č. 1.

21) [1 b.] Nesvítí-li zadní obrysové světlo na straně přivrácené do středu vozovky:
a) vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.
b) vozidlo smí být užito v provozu pouze při rychlosti jízdy maximálně 40 km/h.
c) vozidlo smí být užito v silničním provozu bez omezení.
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22) [1 b.] Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:
a) Na kterékoliv viditelné místo na vozidle.
b) Na kteréhokoliv místo na přídi nebo zádi vozidla; přitom však nesmí zakrýt předepsané osvětlení vozidla.
c) Do místa určeného konstrukčním řešením vozidla.

23) [2 b.] Držitel řidičského oprávnění, který nepodléhá přísnějšímu režimu lékařských prohlídek, je povinen se
podrobit pravidelné lékařské prohlídce:
a) Nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po
dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
b) Ve lhůtě pěti let ode dne prvního udělení řidičského oprávnění a poté v pravidelných lhůtách pěti let.
c) Nejdříve šest měsíců před dovršením 50, 55 a 60 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po
dovršení 60 let věku pak každoročně.

24) [2 b.] Silnice jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený:
a) Stavebnímu a dopravně technickému stavu silnice, bez ohledu na povětrnostní podmínky.
b) Stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu silnic a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
c) Možnostem finančního krytí investic z prostředků správce dané pozemní komunikace.

25) [1 b.] Po zahájení resuscitace je nejdůležitější:
a) resuscitaci nepřerušovat do příjezdu ZS, obnovení dýchání nebo vlastního vyčerpání
b) pravidelně kontrolovat puls a dech poraněného
c) resuscitovat v přesně daném poměru 30:2
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1) [2 b.] Za křižovatku se nepovažuje:
a) Místo, kde se protínají nebo spojují dvě účelové pozemní komunikace.
b) Vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci.
c) Místo, kde se protínají nebo spojují dvě polní cesty nebo dvě lesní cesty.

2) [2 b.] "Přechod pro chodce":
a) je místo vyznačené dopravními knoflíky, které může být doplněno symbolem kráčejícího chodce.
b) je místo na vozovce, určené pro přecházení chodců, které může být označeno dopravní značkou.
c) je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou.

3) [2 b.] Na krajnici smí řidič motorového vozidla vjet:
a) Kdykoliv to uzná za vhodné, s výjimkou míst označených výstražnou dopravní značkou "Nebezpečná krajnice".
b) Jen při zastavení a stání nebo jestliže je to nutné při objíždění, vyhýbání, odbočování nebo otáčení, přitom musí
dbát zvýšené opatrnosti.
c) Jen pro účely stání.

4) [2 b.] Během jízdy na silnici pro motorová vozidla mimo obec se ukázalo, že Vaše vozidlo ve stoupání
nedosahuje rychlosti nejméně 80 km/h (např. pro nedostatečný výkon motoru nebo pro hmotnost
přepravovaného nákladu). Můžete pokračovat v jízdě po této silnici?
a) Ne. Silnici pro motorová vozidla musíte opustit na nejbližším výjezdu.
b) Ne. Vozidlo musíte odstavit na krajnici a označit jako překážku provozu.
c) Ano. Důležité je, že vozidlo může dosáhnout této rychlosti na rovině.

5) [2 b.] Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo
dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen:
a) Okamžitě zahájit opravu vozidla.
b) Neprodleně oznámit zastavení vozidla nebo stání vozidla policii nebo osobě vykonávající dohled nad provozem
tunelu.
c) Neprodleně vyhledat místo určené k soustředění osob.

6) [2 b.] Motorové vozidlo musí mít za jízdy:
a) Zavřena boční okna.
b) Rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle
zvláštního právního předpisu.
c) Vždy rozsvícena všechna světla.

7) [2 b.] Svislé zákazové dopravní značky:
a) Upozorňují na místa, kde řidiči hrozí nebezpečí.
b) Informují řidiče motorových vozidel o omezeních na silnici.
c) Ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení.

8) [2 b.] V obytné zóně řidič smí jet rychlostí:
a) Nejvýše 20 km.h-1.
b) Nejvýše 30 km.h-1.
c) Nejvýše 40 km.h-1.

9) [2 b.] Vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným musí řidiči ostatních vozidel:
a) Umožnit bezpečné předjetí, nejsou však povinni jim umožnit bezpečný a plynulý průjezd.
b) Umožnit bezpečný a plynulý průjezd okamžitým zastavením vozidla.
c) Umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné i zastavit vozidlo na takovém místě, aby jim
nepřekážela.
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10) [2 b.] Při přepravě nákladu:
a) Smí být užitečná hmotnost vozidla překročena nejvýše o 10%.
b) Smí být užitečná hmotnost vozidla překročena nejvýše o 20%.
c) Nesmí být překročena maximální přípustná hmotnost vozidla a maximální přípustná hmotnost na nápravu
vozidla.

11) [1 b.] Tato dopravní značka:

a) Upozorňuje řidiče na zatáčku vpravo.
b) Zakazuje řidiči odbočování vlevo.
c) Přikazuje řidiči směr jízdy vpravo.

12) [1 b.] Která z vyobrazených dopravních značek označuje hlavní pozemní komunikaci.

a) .
b) .
c) .
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13) [1 b.] Jak se zachováte v místě, kde je tato výstražná dopravní značka?

a) Nezměním způsob jízdy ani chování, protože není důvod očekávat změnu dopravní situace.
b) Přizpůsobím jízdu tomu, že vozovka je z obou stran zúžena.
c) Zvýším rychlost jízdy, abych byl co nejrychleji z místa zúžení.

14) [2 b.] Příčinou vzniku aquaplaningu je:
a) Rychlá jízda na vozovce pokryté větším množstvím vody.
b) Prudké zrychlení vozidla na mokré vozovce.
c) Prudké brzdění vozidla na mokré vozovce.

15) [2 b.] Zvukové výstražné znamení smí řidič ve vztahu k životnímu prostředí použít:
a) Pouze v případech stanovených zákonem.
b) Kdykoliv to uzná za vhodné.
c) Tam kde je to povoleno dopravní značkou.

16) [2 b.] Přetáčivý smyk u vozidla s pohonem předních kol budete řešit:
a) Sešlápnutím spojkového pedálu a natočením volantu směrem, kterým se pohybuje zadní část vozidla.
b) Sešlápnutím brzdového pedálu a natočením volantu směrem, kterým se pohybuje zadní část vozidla.
c) Citlivým sešlápnutím pedálu akcelerátoru a natočením volantu směrem, kterým se pohybuje zadní část vozidla.

17) [2 b.] Musíte být opatrní, chcete-li použít k jízdě vozidlo, se kterým jedete poprvé?
a) Ano. Ovládací prvky a rozměry vozidla mohou být pro Vás nezvyklé.
b) Ano. Pouze pokud je vozidlo na jiný typ paliva.
c) Ne. Každé vozidlo se ovládá stejně.
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18) [4 b.] Na této frekventované pozemní komunikaci jste se zařadili do levého odbočovacího pruhu. Na křižovatce
jste zjistili, že jste měli jet vpravo. Jak se zachováte?

a) Odbočíte vlevo a budete počítat se zajížďkou.
b) Zastavíte a pokusíte se couváním zařadit do správného odbočovacího pruhu.
c) Zvukovým výstražným znamením upozorníte ostatní řidiče, že odbočujete vpravo.

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

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

a) Máte přednost v jízdě před zeleným i žlutým vozidlem. Jako druhé projede křižovatkou žluté vozidlo a jako
poslední zelené vozidlo.
b) Musíte dát přednost v jízdě žlutému vozidlu, protože je na hlavní pozemní komunikaci, i zelenému vozidlu,
protože odbočujete vlevo.
c) Musíte dát přednost v jízdě žlutému vozidlu, které přijíždí po hlavní pozemní komunikaci. Řidič zeleného
vozidla musí dát přednost v jízdě vám.

21) [1 b.] Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelnému měření emisí se počítá ode dne:	
a) Vyrobení vozidla a potom vždy v pravidelných pětiletých lhůtách.
b) Prvního zaregistrování vozidla a potom vždy ode dne provedení pravidelného měření emisí zapsaného v
osvědčení o měření emisí.
c) Prodeje vozidla a potom vždy ode dne provedení pravidelného měření emisí zapsaného v osvědčení o měření
emisí.

22) [1 b.] Registrační značku silničním motorovým vozidlům přiděluje:
a) obecní policie, v jejímž správním obvodu má provozovatel motorového vozidla bydliště nebo místo podnikání,
liší-li se od bydliště nebo sídla.
b) dopravní inspektorát Policie České republiky, v jehož správním obvodu má provozovatel motorového vozidla
bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště nebo sídla.
c) příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel motorového
vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště nebo sídla.

23) [2 b.] Policista smí řidiči na místě zadržet řidičský průkaz:

a) Pouze v případech daných zákonem.
b) Pouze v případě, že řidič požil před jízdou alkohol nebo jinou návykovou látku.
c) Kdykoli.

24) [2 b.] Místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel:
a) Za snížené viditelnosti.
b) Za mlhy, deště nebo hustého sněžení.
c) Přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu silnic a povětrnostním situacím a jejich
důsledkům.

Test: 16.10.2011 17:45 (číslo 3)

B - Žadatel
5 z 7



25) [1 b.] Poraněný je v bezvědomí, leží na zádech a zatím dýchá. Náhle začne zvracet. Jak budete postupovat:
a) nesmím mu pohnout hlavou (může mít poraněnou páteř) a nevadí, že může zvratky vdechnout do dýchacích
cest
b) otočím mu hlavu na stranu a snažím se mu vyčistit dutinu ústní
c) nechám ho zvracet, nehrozí mu žádné nebezpečí
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1) [2 b.] "Obec":
a) je zastavěné území, označené dopravní značkou "Zóna s dopravním omezením" a dopravní značkou "Konec
zóny s dopravním omezením".
b) je území od první stavby do ukončení obce označené dopravní značkou "Konec nejvyšší dovolené rychlosti".
c) je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními
značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují.

2) [2 b.] "Jízdní souprava":
a) je souprava více přípojných vozidel.
b) je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel.
c) je složená z jednoho motorového vozidla s tažným zařízením.

3) [2 b.] Řidič vozidla z výhledu:

a) Musí snížením rychlosti jízdy umožnit plynulou jízdu červenému vozidlu jedoucímu zprava.
b) Musí dát přednost v jízdě červenému vozidlu, protože toto vozidlo přijíždí zprava.
c) Nemusí dát přednost v jízdě červenému vozidlu jedoucímu zprava, protože toto vozidlo se pohybuje v
přípojovacím pruhu.

4) [2 b.] Při použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič:
a) Rychlostí nejvýše 50 km.h-1
b) Rychlostí nejvýše 30 km.h-1.
c) Rychlostí nejvýše 80 km.h-1.

5) [2 b.] Řidič nesmí zastavit a stát:
a) Na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na
křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace.
b) V obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace.
c) Na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 3 m před hranicí křižovatky a 3 m za ní.

6) [2 b.] Dávat zvukové výstražné znamení k upozornění řidiče předjížděného vozidla:
a) Je dovoleno pouze mimo obec.
b) Je zakázáno.
c) Je dovoleno.
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7) [2 b.] Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí:
a) Nejvýše 70 km/h.
b) Nejvýše 90 km/h.
c) Nejvýše 60 km/h.

8) [2 b.] Při jízdě v pěší zóně:
a) Platí pro řidiče ve vztahu k chodcům stejná ustanovení jako na kterékoli jiné pozemní komunikaci.
b) Musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, a v případě nutnosti musí zastavit
vozidlo.
c) Musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit ani omezit.

9) [2 b.] Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních
vozidel:
a) Nesmějí zařazovat.
b) Smějí zařazovat jen za nesnížené viditelnosti.
c) Smějí zařazovat jen se zvýšenou opatrností.

10) [2 b.] Z jedoucího vozidla dává policista ve stejnokroji znamení k zastavení vozidla:
a) Kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem, popřípadě rozsvícením nápisu "STOP".
b) Zapínáním potkávacích nebo dálkových světel.
c) Zvukovým výstražným znamením a zapnutím zařízení umožňujícího výstražnou funkci směrových světel.

11) [1 b.] Tato dopravní značka:

a) Zakazuje otáčení na pozemní komunikaci.
b) Zakazuje odbočování vlevo.
c) Ukončuje zákaz odbočování vlevo.
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12) [1 b.] Která z vyobrazených dopravních značek označuje hlavní pozemní komunikaci.

a) .
b) .
c) .

13) [1 b.] V úseku za touto dopravní značkou:

a) Smí řidič zastavit a stát jen na místech označených jako parkoviště.
b) Smí řidič stát jen na místech označených jako parkoviště; zastavit však smí i mimo parkoviště.
c) Není zastavení, stání ani parkování právní úpravou omezeno.

14) [2 b.] Správný tlak huštění pneumatik se zjišťuje:
a) Na pneumatikách bez ohledu na jejich teplotu.
b) Na studených, jízdou nezahřátých pneumatikách.
c) Na jízdou zahřátých pneumatikách.
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15) [2 b.] Při jízdě se před Vaším vozidlem zpoza parkujících aut náhle objeví kutálející se míč. Jak byste měli
reagovat?
a) Vyhnout se míči, aby nedošlo k poškození Vašeho vozidla, a pokračovat v jízdě nezměněnou rychlostí.
b) Okamžitě snížit rychlost jízdy nebo i zastavit vozidlo, protože na vozovku za míčem mohou vběhnout děti.
c) Pokračovat v jízdě, protože děti vědí, že mají zůstat stát na okraji chodníku a počkat, až auto přejede.

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) Upozorníte jej zvukovým výstražným znamením.
c) Nebudete takové vozidlo předjíždět.

17) [2 b.] Je zapotřebí být opatrný, pokud řídíte poprvé vozidlo,které neznáte?
a) Ne. Každé vozidlo se ovládá stejně.
b) Ano. Nevíte jak vozidlo reaguje např. při brzdění.
c) Ano. Pouze pokud je vozidlo je na jiný typ paliva.

18) [4 b.] Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd?

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

a) Třetí.
b) Druhé.
c) Poslední.

20) [4 b.] Řidič vozidla z výhledu

a) dává přednost v jízdě oběma tramvajím.
b) projede křižovatkou jako první.
c) dává přednost v jízdě zelenému vozidlu.

21) [1 b.] Proděravěním kontrolní nálepky, osvědčující technickou způsobilost vozidla, se vyznačuje:
a) Rok a měsíc, do kterého platí osvědčení o technické způsobilosti vozidla.
b) Rok provedení příští pravidelné technické prohlídky.
c) Rok, měsíc a den provedení příští pravidelné technické prohlídky.
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22) [1 b.] Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:
a) Tak, že ji vždy za použití šroubů nebo nýtů pevně spojí s karoserií.
b) Tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.
c) Tak, aby ani v případě vážné dopravní nehody nemohlo dojít k její ztrátě.

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

24) [2 b.] Zelená karta:
a) je doklad o kontrole měření emisí.
b) osvědčuje zaplacení dálničního poplatku.
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 se po dopravní nehodě se domáhá tekutin, jak se zachováte:
a) mohu mu dát i najíst
b) poskytnu mu tekutiny v neomezeném množství
c) nedám mu napít ani přes jeho naléhání
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1) [2 b.] "Připojovací pruh":
a) je jízdní pruh připojený pro předjíždění nemotorových vozidel.
b) je přídatný jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do jízdního proudu průběžného pruhu.
c) je přídatný jízdní pruh určený pro vyjíždění z průběžného jízdního pruhu.

2) [2 b.] Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe:
a) Návod k ovládání a údržbě vozidla.
b) Sluneční brýle nebo jiný prostředek sloužící k ochraně zraku před oslněním.
c) Osvědčení o registraci vozidla.

3) [2 b.] Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu:
a) Řidič nesmí omezit řidiče vozidla jedoucího v průběžném pruhu.
b) Musí řidič jedoucí v připojovacím pruhu dosáhnout stejné rychlosti jako ostatní řidiči.
c) Řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí v průběžném pruhu.

4) [2 b.] Na silnici pro motorová vozidla:
a) Je zakázáno zastavit a stát mimo místa označená jako parkoviště.
b) Je zakázáno stát mimo místa označená jako parkoviště; na krajnici je zde možné zastavit i mimo vyznačené
parkoviště.
c) Je zakázáno zastavit a stát, s výjimkou míst na krajnici, kde je parkování povoleno.

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

6) [2 b.] Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu:
a) Řidič nedává znamení o změně směru jízdy ani při přejíždění z pruhu do pruhu.
b) Řidič dává vždy znamení o změně směru jízdy.
c) Řidič nedává znamení o změně směru jízdy, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého.

7) [2 b.] "Signál žlutého světla ve tvaru chodce", jímž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo
vlevo, upozorňuje řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje:
a) Křižuje směr chůze přecházejících chodců, kterým musí dát přednost.
b) Začíná obytná zóna nebo pěší zóna.
c) Není zřízen chodník a chodci proto mohou jít po levém okraji vozovky.

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

9) [2 b.] Řidič vozidla, které je vybaveno zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, smí tohoto světla užívat:
a) Pokud by jeho jízdou nebo pracovní činností mohla být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích.
b) Pouze za snížené viditelnosti, například za deště, tmy nebo sněžení, pokud by jeho jízdou byla ohrožena
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
c) Je-li nutné upozornit ostatní účastníky provozu na hrozící nebezpečí, například při nutnosti náhle snížit rychlost
jízdy nebo zastavit vozidlo.

10) [2 b.] Při přepravě nákladu:
a) Nesmí být překročena maximální přípustná hmotnost vozidla a maximální přípustná hmotnost na nápravu
vozidla.
b) Smí být užitečná hmotnost vozidla překročena nejvýše o 10%.
c) Smí být užitečná hmotnost vozidla překročena nejvýše o 20%.
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11) [1 b.] Tato dopravní značka:

a) Upozorňuje na dvojitou zatáčku, z nichž první je vlevo.
b) Upozorňuje na převrácení vozidla v důsledku dopravní nehody.
c) Upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít ke smyku vozidla.

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

a) .
b) .
c) .
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13) [1 b.] Za první skupinou dopravní značek:

a) Může řidič vozidla z výhledu pokračovat v jízdě v přímém směru, neohrozí-li řidiče jedoucího na křižovatce
zleva.
b) Bude řidič vozidla z výhledu vjíždět na kruhový objezd.
c) Musí řidič vozidla z výhledu na nejbližší křižovatce odbočit vpravo nebo vlevo.

14) [2 b.] Častou příčinou těžkých nehod na dálnici při předjíždění je:
a) Pomalá jízda.
b) Jízda s bezpečnou vzdáleností mezi vozidly.
c) Nedostatečné sledování provozu za vozidlem.

15) [2 b.] Při začínajícím drobném dešti se snížení přilnavosti pneumatik nejvýrazněji projeví na vozovce:
a) Dlážděné.
b) S betonovým povrchem.
c) S asfaltovým povrchem.

16) [2 b.] Jedete za autobusem, který zastavuje v zastávce při pravém okraji vozovky. Jak se zachováte?
a) Předjedete jej zvýšenou rychlostí dříve než zastaví, abyste nemusel(a) zohledňovat vystupující cestující.
b) Objedete jej zleva sníženou rychlostí; berete v úvahu možnost zvýšeného pohybu chodců.
c) Zastavíte těsně za ním.

17) [2 b.] Co může vést ke smyku vozidla při průjezdu zatáčkami?
a) Malá hmotnost vozidla.
b) Malá hmotnost nákladu.
c) Velké rozdíly v nahuštění jednotlivých pneumatik.
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18) [4 b.] Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí
můžete jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?

a) Nejvýše 30 km/h.
b) Nejvýše 50 km/h.
c) Nejvýše 90 km/h.

19) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

a) 1. červené nákladní vozidlo, 2. Vaše vozidlo společně s protijedoucím modrým vozidlem.
b) 1. Vaše vozidlo společně s protijedoucím modrým vozilem, 2. červené nákladní vozidlo.
c) 1. Vaše vozidlo, 2. červené nákladní vozidlo, 3. protijedoucí modré vozidlo.
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20) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

a) Musíte dát přednost v jízdě oběma přijíždějícím vozidlům. Jako první projede křižovatkou protijedoucí červený
automobil.
b) Musíte dát přednost v jízdě protijedoucímu červenému vozidlu. Následně projedete před zeleným nákladním
automobilem, který Vám musí dát přenost v jízdě.
c) Projedete křižovatkou současně s protijedoucím červeným vozidlem, před zeleným nákladním automobilem,
který Vám musí dát přednost v jízdě.

21) [1 b.] Evidenční kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívá v:
a) Seřízení brzdové soustavy, řízení, podvozku, světelného zařízení a světelné signalizace.
b) Porovnání údajů uvedených v řidičském průkazu řidiče motorového vozidla s údaji uvedenými v jeho
občanském průkazu.
c) Porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci vozidla se
skutečnými údaji a stavem vozidla.

22) [1 b.] Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:
a) Na kterékoliv viditelné místo na vozidle.
b) Do místa určeného konstrukčním řešením vozidla.
c) Na kteréhokoliv místo na přídi nebo zádi vozidla; přitom však nesmí zakrýt předepsané osvětlení vozidla.

23) [2 b.] Ten, kdo se v rozporu se zákonem nepodrobil pravidelné lékařské prohlídce a není proto držitelem
platného posudku o zdravotní způsobilosti:
a) Ztrácí řidičské oprávnění.
b) Je zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel.
c) Je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel do doby, než se pravidelné lékařské prohlídce podrobí,
nejdéle však po dobu šesti měsíců.

24) [2 b.] Povinnost mít uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu vozidla platí při provozování vozidla:
a) Na všech pozemních komunikacích, s výjimkou účelových pozemních komunikací.
b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacich a účelových komunikacích, s výjimkou účelových komunikací,
které nejsou veřejně přístupná.
c) Na všech pozemních komunikacích, včetně účelových komunikací, které nejsou veřejně přístupné.

25) [1 b.] Při úrazu hlavy s drobnějším viditelným krvácením nejvíce poraněného ohrožuje:
a) krvácení
b) zlomeniny kostí lebky
c) následné bezvědomí při poranění mozkové tkáně
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