
1) [2 b.] Krajnice je část povrchu pozemní komunikace:
a) Kde končí pozemní komunikace označená vodorovným dopravním značením (podélnou čarou souvislou).
b) Která leží mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny pozemní komunikace.
c) Kterou se rozumí nezpevněná část vozovky, která není součástí pozemní komunikace.

2) [2 b.] "Motorové vozidlo":
a) je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus.
b) je pouze vozidlo poháněné vlastním motorem.
c) je vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou, tramvaj a trolejbus.

3) [2 b.] Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet:
a) Jen při odbočování na místo ležící mimo silnici.
b) Jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci nebo vyžadují-li to
zvláštní okolnosti.
c) Jen je-li to nutné při couvání.

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.] Před železničním přejezdem:
a) Si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
b) Řidič nesmí řadit rychlostní stupně.
c) Musí řidič vždy zastavit, aby se přesvědčil, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.

6) [2 b.] Po předjetí jiného vozidla máte v úmyslu se zařadit před toto vozidlo. Musíte dávat znamení o změně
směru jízdy?
a) Ano.
b) Ne.

7) [2 b.] Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny:
a) Pomocí příslušných dopravních zařízení.
b) Barvou nebo jiným srozumitelným způsobem; přechodná změna místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích je vyznačena žlutou nebo oranžovou barvou.
c) Na tabulích; přechodné změny provozu jsou provedeny červenou barvou.

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

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 okraj vozovky ve vzdálenosti nejméně 50 metrů za vozidlem, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem.
c) Na střed vozovky ve vzdálenosti nejméně 50 metrů za vozidlem, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem.

10) [2 b.] Za nesnížené viditelnosti při přepravě zemědělských produktů nemusí být zvláštním způsobem označen
náklad přečnívající:
a) Vozidlo vpředu o více než 1 metr.
b) Z boku vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm.
c) Vozidlo vzadu o více než 1 metr.
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11) [1 b.] Tato dopravní značka upozorňuje na:

a) Železniční přejezd, který není označen jinými dopravními značkami.
b) Jiná nebezpečí než ta, která je možno označit příslušnou výstražnou značkou.
c) Místo dopravní nehody, která se udála na pozemní komunikaci.

12) [1 b.] Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje řidiči jet rychlostí 40 km/h:

a) .
b) .
c) .

Test: 16.10.2011 17:45 (číslo 1)

C - Žadatel
2 z 6



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

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

15) [2 b.] Ve výhledu z motorového vozidla vidíte děti, které si hrají na chodníku. Jak se zachováte?
a) Z dostatečné vzdálenosti upozorníte hrající si děti na možné nebezpečí zvukovým výstražným znamením.
b) Budete s ohledem na možné vběhnutí dětí do vozovky připraven(a) brzdit a podle okolností snížíte rychlost
jízdy.
c) Protože jsou děti na chodníku, nemáte důvod ke zvýšení opatrnosti ani ke změně způsobu jízdy.

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

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

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

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


a) Máte přednost v jízdě před řidičem přijíždějícím zleva.
b) Jste povinen dát přednost vozidlu přijíždějícímu zleva.
c) Můžete pokračovat v jízdě křižovatkou. Jste na hlavní pozemní komunikaci.

21) [1 b.] Kontrolní nálepka osvědčující technickou způsobilost vozidla se umísťuje:
a) Podle požadavku zákazníka.
b) Na zadní tabulku registrační značky.
c) Na přední tabulku registrační značky.

22) [1 b.] Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel je vlastník vozidla povinen podat:
a) Do 60 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 30 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

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.] 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) Možnostem finančního krytí investic z prostředků správce dané pozemní komunikace.
c) Stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu silnic a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

25) [1 b.] Jak budete postupovat u poraněného, který má po pádu z motocyklu zlomenou dolní končetinu a reaguje
na oslovení:
a) stabilizuji zlomeninu a teprve potom zavolám ZS
b) poraněného se nebudu vůbec dotýkat, aby nedošlo ke zhoršení jeho stavu
c) zavolám pomoc, případně stabilizuji zlomeniny a do příjezdu ZS budu u poraněného nadále sledovat stav
vědomí a dýchání
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Otázka č. A B C D Bodů

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

9 2

10 2

11 1

12 1

13 1

14 2

15 2

16 2

17 2

18 4

19 4

20 4

21 1

22 1

23 2

24 2

25 1
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Otázka č. A B C D Bodů Odečet

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

9 2

10 2

11 1

12 1

13 1

14 2

15 2

16 2

17 2

18 4

19 4

20 4

21 1

22 1

23 2

24 2

25 1

50Požadovaný počet bodů: 43 (tj.85%)



1) [2 b.] Nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby:
a) žádný řidič nemusel ani mírně snížit rychlost jízdy.
b) druhý řidič nemusel zastavit vozidlo.
c) jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.

2) [2 b.] Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo,
které:
a) Má registrační značku jiného státu.
b) Není opatřeno dálniční známkou.
c) Je technicky nezpůsobilé k provozu.

3) [2 b.] Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:
a) Když v jízdním pruhu, do kterého přejíždí, nejede žádné motorové vozidlo.
b) Neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o
změně směru jízdy.
c) Má-li řádně očištěná zpětná zrcátka.

4) [2 b.] Světelný ukazatel nad pozemní komunikací ukazuje:

a) Nejnižší dovolenou rychlost jízdy v daném úseku.
b) Okamžitou rychlost jízdy vozidel, která projíždějí daným úsekem.
c) Nejvyšší dovolenou rychlost jízdy v daném úseku.

5) [2 b.] Při jízdě v tunelu došlo k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným. Řidič
porouchaného vozidla je:
a) Povinen zapnout výstražné světelné zařízení a neprodleně opustit tunel.
b) Povinen neprodleně odstranit závadu, která mu brání v další jízdě, nebo nepojízdné vozidlo z tunelu odstranit.
c) Oprávněn podle okolností zastavovat jiná vozidla.

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

7) [2 b.] Světelné signály:
a) Jsou nadřazeny pokynům příslušníků nebo orgánů vojenské pořádkové služby.
b) Jsou nadřazeny svislým dopravním značkám upravujícím přednost.
c) Jsou nadřazeny všem dopravním značkám.
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8) [2 b.] V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je zakázáno:
a) Opravovat elektrická zařízení na vozidle.
b) Opravovat jakoukoli součást vozidla.
c) Opravovat motor vozidla.

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.

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.] Tato značka znamená:

a) Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad.
b) Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody.
c) Zákaz vjezdu cisternových vozidel.
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12) [1 b.] Která z těchto dopravních značek zakazuje zastavení?

a) .
b) .
c) .

13) [1 b.] Ve vyobrazené situaci:

a) Musí řidič snížit rychlost jízdy na nejvýše 20 km/h, neboť vjíždí do obytné zóny.
b) Musí řidič snížit rychlost jízdy na nejvýše 10 km/h, neboť vjíždí do pěší zóny.
c) Musí řidič přizpůsobit jízdu tomu, že za horizontem bude následovat přechod pro chodce.

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

Test: 16.10.2011 17:45 (číslo 2)

C - Žadatel
3 z 7



15) [2 b.] Jaké důsledky mohou mít síly působící na náklad při průjezdu zatáčkou?
a) V zatáčce získává vozidlo větší stabilitu v důsledku vyšší hmotnosti.
b) Nedostatečně upevněný náklad se může v zatáčce vysypat nebo posunout.
c) Průjezd zatáčkou nemá žádný vliv na náklad.

16) [2 b.] Vozidlo, které přepravuje nebezpečný náklad:



a) Musí být označeno zvláštním výstražným světlem žluté barvy.
b) Musí být označeno oranžovými výstražnými panely, které odpovídají předpisům.
c) Nemusí být označeno, stačí jen prohlášení odesílatele o zboží, které má u sebe řidič vozidla.

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.

18) [4 b.] Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce:

a) Má přednost v jízdě před všemi vozidly, přesto ale musí přibrzdit před hranicí křižovatky a přesvědšit se, zda
může křižovatkou bezpečně projet.
b) Musí dát přednost všem vozidlům přijíždějícím zprava i zleva.
c) Musí dát přednost všem vozidlům přijíždějícím zprava.
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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.] Řidič vozidla z výhledu

a) dává přednost v jízdě tramvaji č. 1.
b) projede křižovatkou jako první.
c) projede křižovatkou jako poslední.
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21) [1 b.] Pokud je technickou prohlídkou vozidlo shledáno technicky nezpůsobilé :
a) Předá protokol o zjištěné závadě na motorovém vozidle provozovateli vozidla, který je povinen tuto závadu
odstranit do 30 dnů.
b) Stanice technické kontroly provede zápis do technického průkazu a odstraní ze zadní tabulky registrační značky
kontrolní nálepku.
c) Předá protokol o zjištěné závadě na motorovém vozidle Policii ČR.

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

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.] Provozovatel motorového	vozidla odpovídá:
a) Pouze za škodu, která byla vyvolána porušením jeho právních povinností.
b) Za škodu vyvolanou zvláštní povahou provozu motorového vozidla.
c) Pouze za škodu, která byla vyvolána porušením povinností řidiče tohoto vozidla.

25) [1 b.] U poraněného s podezřením na úraz páteře:
a) manipuluji s poraněným co nejméně, pouze v souvislosti se zajištěním životních funkcí.
b) smím s poraněným manipulovat bez omezení.
c) s poraněným v žádném případě nehýbu.
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1) [2 b.] Vozidlem se pro účely provozu na pozemních komunikacích rozumí:
a) Pouze nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou.
b) Každé motorové vozidlo, nemotorové vozidlo i tramvaj.
c) Pouze autobus, trolejbus nebo tramvaj.

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

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 a středního jízdního pruhu; nejkrajnější levý jízdní pruh se užívá pouze pro odbočování.
b) Kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů
rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.
c) Jen pravého jízdního pruhu.

4) [2 b.] Na dálnici je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:
a) Je-li vlečeno po krajnici nebo v odstavném pruhu.
b) Je-li možno při jízdě po rovině dosáhnout rychlosti nejméně 65 km/h.
c) 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.

5) [2 b.] Řidič smí zastavit a stát:
a) Vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo
i vlevo.
b) Jen vlevo ve směru jízdy.
c) Jen mimo vozovku.

6) [2 b.] Kdy smíte při jízdě s motorovým vozidlem, které je vybaveno světly pro denní svícení, těmito světly
svítit?
a) Při nesnížené viditelnosti samostatně a při současném použití obrysových světel i při snížené viditelnosti.
b) Pouze v době od 6.00 hodin do 20.00 hodin a jen při současném použití obrysových světel.
c) Pouze při nesnížené viditelnosti, a to bez současného použití obrysových světel.

7) [2 b.] Místní úprava provozu na pozemních komunikacích:
a) Neplatí za snížené viditelnosti.
b) Je nadřazená obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích.
c) Je úprava silničního provozu podřazená obecné úpravě silničního provozu.

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

9) [2 b.] Dojde-li při dopravní nehodě k poškození pozemní komunikace, jsou účastníci dopravní nehody povinni:
a) Neprodleně ohlásit tuto událost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
b) Neprodleně ohlásit tuto událost Policii České republiky.
c) Neprodleně ohlásit tuto událost vlastníkovi pozemní komunikace.

10) [2 b.] Při nakládání nebo skládání nákladu na pozemní komunikaci:
a) Musí být osoby nakládající nebo skládající náklad oděny ve svrchní části oděvu z retroreflexního materiálu.
b) Musí být přibrána způsobilá a náležitě poučená osoba, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích.
c) Musí být náklad naložen nebo složen co nejrychleji a tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích.
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11) [1 b.] Tato dopravní značka:

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

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.] 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.] Přilnavost mezi pneumatikou a povrchem vozovky je závislá na:
a) Huštění pneumatiky a hloubce jejího dezénu. Druh povrchu vozovky nemá výraznější vliv na přilnavost.
b) Druhu povrchu vozovky. Huštění a hloubka dezénu pneumatiky výrazně přilnavost neovlivňují.
c) Huštění pneumatiky, hloubce jejího dezénu a druhu povrchu vozovky.

15) [2 b.] Snížit spotřebu paliva vozidla lze:




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

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) Pokud by jeho jízdou nebo pracovní činností mohla být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích.
c) Pouze za snížené viditelnosti, například za deště, tmy nebo sněžení, byla-li by jeho jízdou ohrožena bezpečnost.

17) [2 b.] Mezinárodní silniční doprava je:
a) Doprava, při které je dopravcem užito vozidlo s registrační značkou cizího státu, který není členem Evropských
společenství.
b) Doprava, při níž mají dopravce a zasílatel bydliště nebo sídlo ve dvou různých státech.
c) Doprava, při níž místo výchozí a místo cílové leží na území dvou různých států, nebo doprava, při níž místo
výchozí a cílové sice leží na území téhož státu, ale část jízdy se uskuteční na území jiného státu.
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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) Ano, ale pouze u levého okraje vozovky.
c) Ne, protože dopravní značka zakazuje zastavení.

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. zelené vozidlo.
b) 1. červené vozidlo, 2. zelené vozidlo, 3. Vaše vozidlo.
c) 1. Vaše vozidlo současně se zeleným vozidlem jedoucím zprava, 2. červené vozidlo.
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20) [4 b.] Jako řidič automobilu z výhledu projedete touto křižovatkou:

a) Jako první, protože zelené vozidlo, které přijíždí zprava, vám musí dát přednost v jízdě.
b) Jako první nebo druhý. Vozidla projíždějí křižovatkou v pořadí, v jakém k ní přijela.
c) Jako druhý, protože zelené vozidlo, které přijíždí zprava, má přednost v jízdě.

21) [1 b.] Historickým vozidlem je:
a) Vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz historického
vozidla.
b) Každé vozidlo starší než 20 let.
c) Každé vozidlo starší než 15 let.

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

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

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) Mohl řidič náležité obezřetnosti předvídat.
c) Vyvolal uježděný sníh ležící na vozovce.

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) nejdříve zjistím, zda poraněný v bezvědomí dýchá
b) zajistím parkovací místo vozidlu ZS a vyčkám jeho příjezdu
c) neprodleně zastavím masivní krvácení, zjistím stav poraněného v bezvědomí, zavolám ZS a zajistím místo
nehody
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1) [2 b.] "Silnice pro motorová vozidla":
a) je silnice označená dopravní značkou "Rychlostní komunikace".
b) je pozemní komunikace označená dopravní značkou "Silnice pro motorová vozidla".
c) je každá pozemní komunikace s výjimkou dálnic.

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

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

4) [2 b.] Na dálnici je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:
a) 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.
b) Je-li vlečeno po krajnici nebo v odstavném pruhu.
c) Je-li možno při jízdě po rovině dosáhnout rychlosti nejméně 65 km/h.

5) [2 b.] Nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něj se smí jen tehdy:
a) Není-li tím ohrožena bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob ani jiných účastníků provozu na
pozemních komunikacích.
b) Zastaví-li vozidlo v obci na místě k tomu určeném, například na parkovišti.
c) Není-li tím ohrožena bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob bez ohledu na ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích.

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

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

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 k poškození obecně prospěšného zařízení, jsou účastníci dopravní nehody:
a) Povinni neprodleně ohlásit tuto událost Policii České republiky, pouze pokud výše způsobené škody přesahuje
částku 100 000 Kč.
b) Povinni vždy neprodleně ohlásit tuto událost Policii České republiky, bez ohledu na výši způsobené škody.
c) Povinni neprodleně ohlásit tuto událost Policii České republiky, pouze pokud výše způsobené škody přesahuje
částku 50 000 Kč.

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 upozorňuje na:

a) Možnost otáčení vozidel.
b) Zatáčku vlevo.
c) Přikázaný směr jízdy.

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 přepravě sypkého materiálu musí řidič:
a) V půlhodinových intervalech kontrolovat stav nákladu.
b) Dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k možnosti ohrožení ostatních účastníků silničního provozu odlétávajícími
částicemi.
c) Jet rychlosti maximálně 40 km/h.

16) [2 b.] Jedete za pomalu jedoucím vozidlem autoškoly. Jak se zachováte?
a) Použijete zvukové výstražné znamení a zvýšenou rychlostí jej předjedete.
b) V klidu a trpělivě pojedete za ním a případně jej na vhodném místě předjedete.
c) Krátkým přerušovaným rozsvícením dálkových světel jej upozorníte, že omezuje plynulost silničního provozu.

17) [2 b.] Ovlivňují síly působící na náklad při průjezdu zatáčkou bezpečnost jízdy?
a) Ano, ale jen při přepravě sypkého materiálu.
b) Ano, náklad se může posunout nebo spadnout.
c) Ne, tyto síly nemají žádný vliv na náklad.
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18) [4 b.] Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí
smíte jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?

a) Nejvýše 50 km/h.
b) Nejvýše 90 km/h.
c) Nejvýše 70 km/h.

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

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

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

21) [1 b.] Přestavbou silničního vozidla je:
a) Nahrazení nebo doplnění vozidla součástí nebo výbavou, která splňuje podmínky stanovené zákonem.
b) Každá oprava vozidla, při které bylo použito náhradních dílů.
c) Změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.

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

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

24) [2 b.] Provozovatel motorového	vozidla odpovídá:
a) Pouze za škodu, která byla vyvolána porušením povinností řidiče tohoto vozidla.
b) Pouze za škodu, která byla vyvolána porušením jeho právních povinností.
c) Za škodu vyvolanou zvláštní povahou provozu motorového vozidla.

25) [1 b.] Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc:
a) ne
b) ano
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1) [2 b.] Povinnost nesmět ohrozit a nesmět omezit se vztahuje
a) pouze na řidiče.
b) pouze na chodce.
c) na všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích, kterým je tato povinnost stanovena zákonem.

2) [2 b.] Řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku:
a) Během jízdy.
b) Do 24 hodin po skončení jízdy.
c) Bezprostředně po skončení jízdy.

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

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

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

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

8) [2 b.] V prostoru čerpací stanice pohonných hmot:
a) Je řidiči zakázáno se vzdalovat od vozidla.
b) Je řidiči i přepravované osobě zakázáno kouřit.
c) Musí ve vozidle vždy zůstat alespoň jedna osoba starší 18 let.

9) [2 b.] V provozu na pozemních komunikacích je zakázáno:
a) Troubit.
b) Svítit za nesnížené viditelnosti.
c) Neoprávněně užívat zvláštních výstražných světel a zvláštního zvukového výstražného znamení, které užívá
vozidlo s právem přednostní jízdy.

10) [2 b.] Za nesnížené viditelnosti při přepravě zemědělských produktů nemusí být zvláštním způsobem označen
náklad přečnívající:
a) Z boku vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm.
b) Vozidlo vpředu o více než 1 metr.
c) Vozidlo vzadu o více než 1 metr.
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11) [1 b.] Tato dopravní značka:

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

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

a) .
b) .
c) .
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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.

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) Použijete zvukové výstražné znamení a přejedete k levému okraji jízdního pruhu.
b) S ohledem na možné vběhnutí dětí do vozovky snížíte rychlost jízdy a zvýšíte pozornost.
c) Protože jsou děti na chodníku, nemáte důvod ke zvýšení opatrnosti ani ke změně způsobu jízdy.
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16) [2 b.] Před vjetím na krajnici:
a) Není nutné se přesvědčit, že krajnice je dostatečně pevná, neboť je součástí pozemní komunikace.
b) Je nutné se přesvědčit, že krajnice je dostatečně pevná a nedojde k jejímu utržení.
c) Stačí snížit rychlost jízdy.

17) [2 b.] Přípojné vozidlo je:
a) Přívěs i návěs.
b) Pouze přívěs.
c) Pouze návěs.

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

a) Musíte na příkaz dopravní značky odbočit vpravo.
b) Musíte zejména sledovat světelnou signalizaci a chování odbočujících řidičů v protisměru, i když Vám musejí
dát přednost v jízdě.
c) Musíte sledovat světelnou signalizaci a chování odbočujících řidičů v protisměru, jimž musíte dát přednost v
jízdě.
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19) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou:

a) 1. zelené vozidlo jedoucí zprava, 2. Vaše vozidlo, 4. žluté vozidlo.
b) 1. Vaše vozidlo, 2. protijedoucí žluté vozidlo, 3. zelené vozidlo.
c) 1. Vaše vozidlo, 2. zelené vozidlo jedoucí zprava, 3. žluté vozidlo.

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.] Zjistí-li se při pravidelné technické prohlídce jedna "vážná závada" (stupně "B"), je vozidlo:
a) Způsobilé k provozu na dobu 30 dnů ode dne vyznačení zápisu výsledku technické prohlídky silničního vozidla
v technickém průkazu vozidla.
b) Nezpůsobilé k provozu.
c) Způsobilé k provozu na dobu 3 měsíců.
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22) [1 b.] V těsné blízkosti tabulky registrační značky:
a) Lze umístit pouze reklamní nápisy, které nelze zaměnit s číselným kódem na registrační značce.
b) Nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost,
není-li stanoveno jinak.
c) Lze umístit pouze drobné ozdobné předměty nebo nápisy, pokud jimi tabulka registrační značky není překryta.

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

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

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

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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