
1) [2 b.] "Tramvajový pás":
a) je část pozemní komunikace vždy zvýšená nad úroveň vozovky.
b) není součástí pozemní komunikace.
c) je část pozemní komunikace určená především pro provoz tramvají.

2) [2 b.] Řidič motorového vozidla je povinen na výzvu policisty nebo celníka:
a) Přibrat jako spolujezdce osobu, které ujelo vozidlo hromadné dopravy osob.
b) Podrobit vozidlo kontrole největší přípustné hmotnosti vozidla.
c) Doplnit nádrž vozidla pohonnými látkami.

3) [2 b.] V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom
směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě:
a) Jen pravého jízdního pruhu.
b) Jen pravého a středního jízdního pruhu; nejkrajnější levý jízdní pruh se užívá pouze pro odbočování.
c) Kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů
rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.

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. Vozidlo musíte odstavit na krajnici a označit jako překážku provozu.
b) Ne. Silnici pro motorová vozidla musíte opustit na nejbližším výjezdu.
c) Ano. Důležité je, že vozidlo může dosáhnout této rychlosti na rovině.

5) [2 b.] V obci smí řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3.500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě
šikmo k okraji pozemní komunikace jen:
a) Zůstane-li při zastavení volný alespoň jeden jízdní pruh široký 2,5 m.
b) Zůstane-li při stání volný alespoň jeden pruh široký nejméně 2 m.
c) Nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

6) [2 b.] Dávat zvukové výstražné znamení k upozornění řidiče předjížděného vozidla:
a) Je dovoleno pouze mimo obec.
b) Je dovoleno.
c) Je zakázáno.
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7) [2 b.] Při řízení křižovatky policistou mohou pokračovat v jízdě vozidla:

a) ke kterým stojí policista zády.
b) ke kterým stojí policista čelem.
c) ke kterým stojí policista bokem.

8) [2 b.] Chodci v obytné zóně:
a) Nemusí při užívání obytné zóny brát ohled na pohyb vozidel.
b) Musí umožnit jízdu pouze vozidlům s právem přednostní jízdy.
c) Musí umožnit jízdu všem vozidlům.

9) [2 b.] Řidič vozidla, které je povinně vybaveno přenosným trojúhelníkem a pro technickou závadu se na
pozemní komunikaci mimo obec stalo nepojízdným, je povinen tento trojúhelník umístit:
a) Na střechu vozidla, odkud bude zezadu dobře viditelný.
b) Na střed vozovky ve vzdálenosti nejméně 50 metrů za vozidlem, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem.
c) Na okraj vozovky ve vzdálenosti nejméně 50 metrů za vozidlem, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem.

10) [2 b.] Náklad, který přečnívá vpředu nebo vzadu vozidlo, musí být zvláštním způsobem označen, pouze pokud
takto přečnívá:
a) O více než 125 cm.
b) O více než 100 cm.
c) O více než 75 cm.
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11) [1 b.] Tato dopravní značka:

a) Upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je nebezpečné stoupání a klesání.
b) Upozorňuje na umělé nerovnosti na vozovce určené ke snížení rychlosti jízdy.
c) Upozorňuje na jednotlivé hrboly, výtluky, stružky nebo na úsek s nerovným povrchem vozovky.

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

a) Musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům jen na přechodech pro chodce.
b) Má vždy řidič motorového i nemotorového vozidla přednost před chodci, kteří ho nesmějí omezit.
c) Musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit.

14) [2 b.] Za jízdy v noci se vám náhle v dálkových světlech objeví lesní zvěř. Jak se zachováte?
a) Okamžitě ztlumíte světla na potkávací a snížíte rychlost jízdy.
b) Vypnete světla vozidla a pokračujete sníženou rychlostí v jízdě.
c) Pokračujete v jízdě stejným způsobem s dálkovými světly.

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) Protože jsou děti na chodníku, nemáte důvod ke zvýšení opatrnosti ani ke změně způsobu jízdy.
c) Použijete zvukové výstražné znamení a přejedete k levému okraji jízdního pruhu.

16) [2 b.] Při jízdě vozidla po krajnici:
a) Je nutno dbát zvýšené opatrnosti, vzhledem k možnosti porušení její nezpevněné části a převrácení vozidla.
b) Není nutno dbát zvýšené opatrnosti.
c) Musí být uvedeno v činnost výstražné světelné zařízení.

17) [2 b.] Pohon všech kol zajišťuje automobilu zejména:
a) Lepší akceleraci a snazší dosažení maximální rychlosti.
b) Zlepšení jízdních vlastností za zhoršených adhezních podmínek.
c) Snížení spotřeby paliva při současném zlepšení jízdních vlastností.
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18) [4 b.] Jako řidič vozidla z výhledu máte v úmyslu po projetí křižovatkou v přímém směru zastavit 20 m od
křižovatky. Smíte tak ve vyobrazené situaci učinit?

a) Ano, protože dopravní značka zakazuje pouze stání.
b) Ne, protože dopravní značka zakazuje zastavení.
c) Ano, ale pouze u levého okraje vozovky.

19) [4 b.] Vozidlo z výhledu projede křižovatkou jako:

a) první.
b) druhé.
c) druhé, protože protijedoucí vozidlo odbočuje z hlavní silnice na silnici vedlejší a má přednost v jízdě.
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20) [4 b.] Řidič vozidla z výhledu

a) dává přednost v jízdě tramvaji č. 2.
b) projede křižovatkou jako první.
c) dává přednost v jízdě tramvaji č. 1 a zelenému vozidlu.

21) [1 b.] Historickým vozidlem je:
a) Vozidlo, které nesmí být použito k provozu na pozemních komunikacích.
b) Vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz
historického vozidla.
c) Každé vozidlo, jehož konstrukce neodpovídá technickým požadavkům na nově vyráběná vozidla.

22) [1 b.] V těsné blízkosti tabulky registrační značky:
a) Lze umístit pouze drobné ozdobné předměty nebo nápisy, pokud jimi tabulka registrační značky není překryta.
b) Nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost,
není-li stanoveno jinak.
c) Lze umístit pouze reklamní nápisy, které nelze zaměnit s číselným kódem na registrační značce.

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

24) [2 b.] Zelená karta:
a) osvědčuje zaplacení ekologického poplatku.
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) je doklad o kontrole měření emisí.

25) [1 b.] Při poranění motorkáře, který je v bezvědomí a nedýchá:
a) nikdy nesundávám přilbu
b) je nejlepší vyproštění hlavy ve dvou zachráncích, kdy jeden pevně svírá hlavu poraněného a druhý opatrně
sejme přilbu
c) mohu sejmout přilbu jakýmkoliv způsobem
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1) [2 b.] "Dát přednost v jízdě" znamená:
a) povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat pouze na křižovatkách rozlišených
dopravními značkami.
b) povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost
v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
c) povinnost řidiče vždy zastavit vozidlo, jestliže do křižovatky přijíždí po hlavní pozemní komunikaci motorové
vozidlo nebo tramvaj; nemotorovým vozidlům přednost v jízdě nedává.

2) [2 b.] Řidič je povinen podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou
látkou:
a) Na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie.
b) Na výzvu pracovníka dopravního podniku.
c) Na výzvu starosty obce.

3) [2 b.] Odbočují-li řidiči protijedoucích vozidel vlevo:

a) Vyhýbají se vpravo (jejich vozidla se míjejí levými boky).
b) Vyhýbají se podle okolností a dostatku prostoru v křižovatce vpravo i vlevo.
c) Vyhýbají se vlevo (jejich vozidla se míjejí pravými boky).

4) [2 b.] Řidič nesmí překročit:
a) Nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, nemusí brát zřetel na nejvyšší povolenou
rychlost přípojného vozidla.
b) Nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, musí brát zřetel jen na nejvyšší povolenou
rychlost přípojného vozidla.
c) Nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel
soupravy.

5) [2 b.] O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti:
a) Může rozhodnout jen policista.
b) Rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.
c) Může rozhodnout jen strážník obecní policie.

6) [2 b.] Řidič motorového vozidla smí dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením
dálkových světel nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel:
a) Jen mimo obec při předjíždění k upozornění řidiče předjížděného vozidla.
b) Pokud chce upozornit ostatní řidiče na silniční kontrolu.
c) Pouze k odvrácení hrozícího nebezpečí nebo k upozornění řidiče předjížděného vozidla.
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7) [2 b.] Při vlečení motorového vozidla na tyči musí být délka tyče taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla:
a) Menší než 1 m a větší než 5 m.
b) Menší než 1 m a větší než 6 m.
c) Menší než 1,5 m a větší než 5 m.

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.] Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré barvy na stojícím vozidle:
a) Musí řidiči ostatních vozidel podle okolností snížit rychlost jízdy a popřípadě i zastavit vozidlo.
b) Musí ostatní řidiči zastavit vozidlo na krajnici.
c) Musí řidiči ostatních vozidel vždy zastavit vozidlo.

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

11) [1 b.] Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde je:

a) Na vozovce ve větší míře volný štěrk, který by mohl ohrozit bezpečnost účastníků provozu na pozemních
komunikacích.
b) Nerovný povrch vozovky nebo na jednotlivé nerovnosti na vozovce (např. hrboly, výtluky, stružky).
c) V delším úseku nezpevněná krajnice a kde při vjetí na takovou krajnici může dojít k ohrožení bezpečnosti
účastníků provozu na pozemních komunikacích.
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12) [1 b.] Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje stání v označeném úseku pozemní komunikace?

a) .
b) .
c) .

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

a) Musí řidič vozidla z výhledu na nejbližší křižovatce odbočit vpravo nebo vlevo.
b) Bude řidič vozidla z výhledu vjíždět na kruhový objezd.
c) Může řidič vozidla z výhledu pokračovat v jízdě v přímém směru, neohrozí-li řidiče jedoucího na křižovatce
zleva.
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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 začínajícím drobném dešti se snížení přilnavosti pneumatik nejvýrazněji projeví na vozovce:
a) S betonovým povrchem.
b) Dlážděné.
c) S asfaltovým povrchem.

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. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

a) 1. Protijedoucí zelené vozidlo, 2. žluté nákladní vozidlo, 3. Vaše vozidlo.
b) 1. Vaše vozidlo současně s protijedoucím zeleným vozidlem, 2. žluté nákladní vozidlo.
c) 1. Protijedoucí zelené vozidlo současně se žlutým nákladním vozidlem, 2. Vaše vozidlo.
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20) [4 b.] Řidič vozidla z výhledu

a) dává přednost v jízdě tramvaji č. 1 a zelenému vozidlu.
b) dává přednost v jízdě tramvaji č. 2.
c) projede křižovatkou jako první.

21) [1 b.] Historickým vozidlem je:
a) Každé vozidlo, jehož konstrukce neodpovídá technickým požadavkům na nově vyráběná vozidla.
b) Vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz
historického vozidla.
c) Vozidlo, které nesmí být použito k provozu na pozemních komunikacích.

22) [1 b.] Nově registrovaná přípojná vozidla:
a) Mají po zaregistrování svou přidělenou registrační značku.
b) Mají registrační značku shodnou s tažným vozidlem.
c) Nemusí mít žádnou registrační značku.

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 posudek o zdravotní způsobilosti včetně
dopravně psychologického vyšetření.
b) prokázat, že je zdravotně způsobilý a předložit potvrzení o absolvování výuky a výcviku v autoškole.
c) prokázat, že se podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a předložit výpis z evidenční karty řidiče.

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) Řidič nemohl zjistit z dopravního zpravodajství.
c) Kterou vyvolal hustý provoz na dálnici.

25) [1 b.] První pomoc je povinen poskytnout:
a) Jen ten, kdo prošel jakýmkoli zdravotnickým školením.
b) Každý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného.
c) Každý, pokud již dosáhl věku 18 let.
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1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva
účastníků provozu na pozemních komunikacích?
a) Ne.
b) Ano.

2) [2 b.] Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe:
a) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
b) doklad o uzavření havarijního pojištění.
c) cestovní mapu nebo autoatlas.

3) [2 b.] Řidič smí oddělený tramvajový pás přejíždět jen příčně. Může přitom omezit v jízdě tramvaj?

a) Ne.
b) Ano.

4) [2 b.] Řidič, který při předjíždění motorového vozidla vybočuje ze směru své jízdy:
a) Musí dávat znamení o změně směru jízdy.
b) Dává znamení o změně směru jízdy jen tehdy, vyžaduje-li to bezpečnost provozu.
c) Nemusí dávat znamení o změně směru jízdy.

5) [2 b.] O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti:
a) Může rozhodnout jen strážník obecní policie.
b) Rozhodne policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.
c) Může rozhodnout jen policista.

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

7) [2 b.] Svislé stálé dopravní značky jsou nadřazeny:
a) Vodorovným dopravním značkám.
b) Světelným signálům.
c) Pokynům policisty.
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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 ke hmotné škodě pouze na vozidle, jehož řidič měl účast na dopravní
nehodě nebo ke hmotné škodě na věci přepravované v tomto vozidle nepřevyšující 100 000 Kč:
a) Jsou účastnící dopravní nehody povinni neprodleně ohlásit tuto nehodu policistovi.
b) Nejsou účastnící dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi.
c) Nesmí účastnící dopravní nehody tuto ohlásit policistovi.

10) [2 b.] Za nesnížené viditelnosti při přepravě zemědělských produktů nemusí být zvláštním způsobem označen
náklad přečnívající:
a) Vozidlo vzadu o více než 1 metr.
b) Z boku vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm.
c) Vozidlo vpředu o více než 1 metr.

11) [1 b.] Do úseku pozemní komunikace označeného touto dopravní značkou:

a) Nesmí vjet jezdec na jízdním kole.
b) Smí vjet jen jezdec na jízdním kole.
c) Nesmí vjet jednostopá motorová vozidla.
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12) [1 b.] Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje stání v označeném úseku pozemní komunikace?

a) .
b) .
c) .

13) [1 b.] Dopravní značka "Jednosměrný provoz" vymezuje úsek komunikace, kde je zakázáno:

a) Jet rychlostí vyšší než 20 km.h-1, jestliže dopravní značkou není dovolena rychlost vyšší.
b) Zastavit a stát, s výjimkou míst označených jako parkoviště.
c) Couvat, pokud to není nezbytně nutné, například k zajetí do řady vozidel nebo vyjetí z ní.

14) [2 b.] Častou příčinou těžkých nehod na dálnici při předjíždění je:
a) Pomalá jízda.
b) Nedostatečné sledování provozu za vozidlem.
c) Jízda s bezpečnou vzdáleností mezi vozidly.
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15) [2 b.] Řidič jedoucí před Vámi dává výstražné světelné znamení. Jak se zachováte?
a) Pokračujete v jízdě za nezměněných podmínek.
b) Zajedete co nejblíže k pravému okraji vozovky a zastavíte.
c) Snížíte rychlost jízdy a použijete také světelné výstražné znamení.

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

18) [4 b.] Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči
křižovatkou?

a) Modré vozidlo má přednost v jízdě před červeným.
b) Červené vozidlo má přednost v jízdě před modrým.
c) Jako první projede křižovatkou rychleji jedoucí vozidlo.
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19) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

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

20) [4 b.] Jako poslední projede křižovatkou

a) vozidlo z výhledu.
b) žluté vozidlo.
c) modré vozidlo současně s vozidlem z výhledu.

21) [1 b.] Za přestavbu silničního vozidla se považuje:
a) Výměna podstatné části mechanizmu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k vozidlu.
b) Změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.
c) Nahrazení nebo doplnění vozidla součástí nebo výbavou, která splňuje podmínky stanovené zákonem.
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22) [1 b.] Nová přípojná vozidla za osobní automobil:
a) Nepodléhají registraci.
b) Podléhají registraci.
c) Podléhají registraci pouze na žádost jejich vlastníka.

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

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

25) [1 b.] Pokud vidíte, že účastník nehody masivně krvácí:
a) neprodleně krvácející místo stlačím prsty, dlaní nebo složeným kusem oděvu
b) vrátím se k vlastnímu vozu a začnu hledat v lékárničce 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.] "Silnice pro motorová vozidla":
a) je pozemní komunikace, kterou nemotorová vozidla smějí užívat pouze ve stanovené době.
b) je pozemní komunikace označená dopravní značkou "Nejvyšší dovolená rychlost".
c) je pozemní komunikace označená dopravní značkou "Silnice pro motorová vozidla".

2) [2 b.] "Krajnice":
a) je vždy zpevněná část vozovky při pravém okraji pozemní komunikace, na které je zakázána jízda
nemotorových vozidel.
b) je část povrchu pozemní komunikace ležící mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny pozemní
komunikace, skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části.
c) je část povrchu pozemní komunikace při pravém nebo levém okraji jízdního pruhu.

3) [2 b.] Podél tramvaje se jezdí:
a) Vlevo.
b) Vpravo, pokud není dopravní značkou "Objíždění tramvaje" povolena jízda vlevo.
c) Vpravo; vlevo se smí jet pouze tehdy, když v protisměru nejede žádná tramvaj nebo jiné vozidlo.

4) [2 b.] Na silnici pro motorová vozidla platí:



a) Stejná pravidla jako pro provoz na dálnici, s výjimkou nejvyšší dovolené rychlosti, která na silnici pro
motorová vozidla nesmí překročit 90 km/h.
b) Stejná pravidla jako pro provoz na dálnici, včetně ustanovení o nejvyšší dovolené rychlosti.
c) Stejná pravidla jako na silnici 1. třídy, včetně ustanovení o nejvyšší dovolené rychlosti.

5) [2 b.] Řidič nesmí zastavit a stát:
a) V připojovacím nebo odbočovacím pruhu.
b) Jen v odbočovacím pruhu.
c) V připojovacím pruhu, nejméně 50 m před místem připojení k průběžnému pruhu.

6) [2 b.] Dávat zvukové výstražné znamení k upozornění řidiče předjížděného vozidla:
a) Je dovoleno pouze mimo obec.
b) Je dovoleno.
c) Je zakázáno.
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7) [2 b.] Řidič vozidla z výhledu:

a) Nesmí pokračovat v jízdě křižovatkou. Má za povinnost zastavit vozidlo před příčnou čárou souvislou.
b) Může pokračovat v jízdě křižovatkou; je v dostatečné vzdálenosti od křižovatky a na světelném signalizačním
zařízení již svítí signál "Připravit k jízdě".
c) Může pokračovat v jízdě křižovatkou, dává znamení o změně směru včas a v dostatečné míře a je na hlavní
pozemní komunikaci.

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

9) [2 b.] Řidič, který měl účast na dopravní nehodě:
a) Je povinen učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní
nehody.
b) Musí vždy nehodu oznámit vlastníkovi pozemní komunikace.
c) Musí vždy nehodu oznámit policii.

10) [2 b.] Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupování z vozidla hromadné dopravy
osob mimo zastávku nebo nastupování do něj mimo zastávku vstoupily do vozovky:
a) Je dopravce povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit policii nebo obecní policii.
b) Je dopravce oprávněn zastavovat ostatní vozidla.
c) Je cestující z vozidla hromadné dopravy osob starší 18 let oprávněn zastavovat ostatní vozidla.
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11) [1 b.] Tato dopravní značka upozorňuje na:

a) Místo, kde v malé výšce nad pozemní komunikací přelétávají letadla.
b) Blízkost sportovního letiště.
c) Místo, kde je řidič povinen zastavit vozidlo při přeletu letadla.

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

a) .
b) .
c) .
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13) [1 b.] Za nejbližší svislou dopravní značkou jako řidič vozidla z výhledu:

a) Máte přednost v jízdě před protijedoucími vozidly.
b) Musíte dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům.
c) Musíte jet po krajnici, pokud je to nezbytné pro vyhnutí se protijedoucím vozidlům, která nesmíte omezit.

14) [2 b.] Chodec na přechodu pro chodce signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve
směru přecházení. Jak se zachováte?

a) Snížím rychlost jízdy nebo zastavím vozidlo před přechodem pro chodce a umožním chodci nerušené a
bezpečné přejití vozovky.
b) Budu pokračovat v jízdě, protože nevidomý člověk bez doprovodu nesmí přecházet vozovku.
c) Zvukovým výstražným znamením dám najevo, že nemůže přecházet přes vozovku a budu pokračovat v jízdě.

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.] 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.] Pohon všech kol zajišťuje automobilu zejména:
a) Lepší akceleraci a snazší dosažení maximální rychlosti.
b) Zlepšení jízdních vlastností za zhoršených adhezních podmínek.
c) Snížení spotřeby paliva při současném zlepšení jízdních vlastností.
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18) [4 b.] Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?

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

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

a) Poslední.
b) Druhé.
c) Třetí.

Test: 16.10.2011 17:46 (číslo 4)

C+E - Žadatel
5 z 7



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.] Zjistíme-li závady na brzdovém systému, které zjevně znemožňují účinně zastavit vozidlo a tím ohrožují
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích:
a) Vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích na základě jednorázového povolení policie.
b) S vozidlem lze přiměřenou rychlostí dojet jen do nejbližšího místa, kde lze závadu odstranit.
c) Vozidlo nesmí být užito k provozu na pozemních komunikacích, smí však být vlečeno na tyči.

22) [1 b.] Nová přípojná vozidla za osobní automobil:
a) Nepodléhají registraci.
b) Podléhají registraci pouze na žádost jejich vlastníka.
c) Podléhají registraci.

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 pojišťovna, u které je vozidlo pojištěno.
b) náklady za provedení kontroly hradí policie.
c) náklady za provedení kontroly je povinen uhradit řidič vozidla.

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

25) [1 b.] Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:
a) Přibližně 100 stlačení za minutu.
b) Přibližně 200 stlačení za minutu.
c) Přibližně 160 stlačení za minutu.
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1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem? 

a) Ne.
b) Ano.

2) [2 b.] "Přechod pro chodce":
a) je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou.
b) je místo na vozovce určené pro přecházení chodců, které však nesmějí k přecházení vozovky užívat osoby
hluchoslepé.
c) je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, které vždy musí být řízeno světelnými signály.

3) [2 b.] Na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem smí řidič couvat:


a) Kdykoli, vždy však jen s pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
b) Pouze tehdy, jestliže je to nezbytně nutné, například k vyjetí z řady stojících vozidel.
c) Pouze, užije-li při couvání zvukové výstražné znamení.

4) [2 b.] Dojde-li během jízdy na dálnici na vozidle nebo nákladu k závadě, pro kterou nelze dosáhnout na rovině
rychlosti nejméně 80 km/h, musí řidič:
a) Přejet do jízdního pruhu pro pomalá vozidla a v něm pokračovat v jízdě.
b) Opustit dálnici na nejbližším výjezdu.
c) Vozidlo okamžitě odstavit na krajnici a označit jako překážku provozu.

5) [2 b.] Řidič motorového vozidla, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3.500 kg, smí v obci zastavit a stát:
a) Pouze vpravo ve směru jízdy rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace a co nejblíže k němu; řidič vozidla
taxislužby smí zastavit i v druhé řadě.
b) I kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě, pokud tím není ohrožena
bezpečnost a plynulost provozu.
c) I kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace; ve druhé řadě smí zastavit pouze řidič vozidla
taxislužby.

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.] U vlečeného vozidla musí být za snížené viditelnosti rozsvícena:
a) Obrysová světla spolu se zapnutým výstražným světelným zařízením; při poruše obrysových světel lze užít
výstražné světelné zařízení samostatně.
b) Obrysová nebo potkávací světla a při poruše těchto světel musí být vlečené vozidlo na straně ke středu vozovky
osvětleno vpředu neoslňujícím bílým světlem a vzadu červeným světlem.
c) Obrysová nebo potkávací světla a při poruše těchto světel musí být vozidlo na straně ke středu vozovky
osvětleno vpředu červeným přerušovaným světlem.

8) [2 b.] V pěší zóně:
a) Mohou chodci užít k chůzi pouze chodníku, a kde chodník není, mohou užít pozemní komunikaci v celé šířce.
b) Mohou chodci užít k chůzi pouze chodníku, a kde chodník není, užijí levou krajnici či levý okraj vozovky.
c) Smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce.

9) [2 b.] Účastníci dopravní nehody jsou povinni:
a) Neprodleně zastavit ostatní vozidla až do doby, než se na místo nehody dostaví příslušník policie.
b) Učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě
dopravní nehody, a vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla.
c) Neprodleně odstranit vozidla poškozená při nehodě na místo ležící mimo silnici.

10) [2 b.] Náklad, který přečnívá vpředu nebo vzadu vozidlo, musí být zvláštním způsobem označen, pouze pokud
takto přečnívá:
a) O více než 125 cm.
b) O více než 100 cm.
c) O více než 75 cm.

11) [1 b.] Tato značka zakazuje vjezd:

a) Všech přípojných jednonápravových vozidel.
b) Všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu nedosahuje vyznačenou mez.
c) Všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez.
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12) [1 b.] Vyberte dopravní značku, která označuje konec úseku pozemní komunikace s nejnižší dovolenou
rychlostí:

a) .
b) .
c) .

13) [1 b.] Za nejbližší svislou dopravní značkou jako řidič vozidla z výhledu:

a) Musíte jet po krajnici, pokud je to nezbytné pro vyhnutí se protijedoucím vozidlům, která nesmíte omezit.
b) Musíte dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům.
c) Máte přednost v jízdě před protijedoucími vozidly.

14) [2 b.] Častou příčinou vzniku dopravních nehod při jízdě na dálnici je:
a) Jízda v pravém jízdním pruhu.
b) Pomalá jízda nákladních vozidel.
c) Jízda s nedostatečnou vzdáleností mezi vozidly jedoucími za sebou.
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15) [2 b.] Jaké důsledky mohou mít síly působící při průjezdu zatáčkou na větší náklad, který přepravujete na
střešním nosiči zavazadel vozidla?
a) Průjezd zatáčkou nemá žádný vliv na náklad, nemění se těžiště ani jízdní vlastnosti vozidla.
b) V zatáčce získává vozidlo větší stabilitu, protože náklad snižuje těžiště vozidla.
c) Na náklad působí odstředivá síla, takže se může vysypat nebo posunout.

16) [2 b.] Za protiprávní jednání při přepravě nebezpečného nákladu se považuje:



a) pokud náklad není označen voděodolnou barvou s přesným chemickým složením.
b) pokud je k přepravě použito vozidlo výroby starší než jsou dva roky.
c) pokud zboží není povoleno k přepravě.

17) [2 b.] Mezi prvky aktivní bezpečnosti patří:
a) Dobrý výhled z vozidla.
b) Deformovatelná příď.
c) Airbag.

18) [4 b.] Jako řidič auta z výhledu v dané situaci:

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

20) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

a) Máte přednost v jízdě před zeleným vozidlem, protože zelené vozidlo přijíždí zprava.
b) Dáte přednost v jízdě zelenému vozidlu, protože zelené vozidlo přijíždí zprava.
c) Máte přednost v jízdě před zeleným vozidlem, protože zelené vozidlo přijíždí zleva.

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 všech vozidel nejméně 1,0 mm.
c) U mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 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 30 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.
b) Do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.
c) Do 60 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

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 pojišťovna, u které je vozidlo pojištěno.
b) náklady za provedení kontroly je povinen uhradit řidič vozidla.
c) náklady za provedení kontroly hradí policie.

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

25) [1 b.] Jak zajistíte průchodnost dýchacích cest:
a) zakloním mírně hlavu a předsunu dolní čelist směrem vzhůru, event. vyčistím ústa od cizích těles(zvratků,
krve..)
b) předkloním mu hlavu
c) chytnu jazyk poraněného a snažím se ho vytáhnout z dutiny ústní
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