
1) [2 b.] Po pozemní komunikaci jde osoba, která vede psa. Vztahují se na ni povinnosti průvodce vedených
zvířat?
a) Ano.
b) Ne.

2) [2 b.] Během jízdy může kouřit:
a) Řidič osobního motorového vozidla.
b) Řidič motocyklu a mopedu.
c) Řidič vozidla hromadné dopravy osob.

3) [2 b.] Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez
nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla:
a) Snížit rychlost vozidla s ohledem na bezpečnost nastupujících a vystupujících cestujících.
b) Vozidlo zastavit; je-li v zastávce více vozidel hromadné dopravy osob, musí zastavit za druhým z nich,
pokračovat v jízdě smí teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují.
c) Vozidlo zastavit i v případě, zastaví-li vozidlo hromadné dopravy osob u okraje vozovky.

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

5) [2 b.] Na jednosměrné pozemní komunikaci smí řidič zastavit a stát:
a) Pouze vpravo.
b) Pouze vlevo.
c) Vpravo i vlevo.

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

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) Začíná obytná zóna nebo pěší zóna.
b) Není zřízen chodník a chodci proto mohou jít po levém okraji vozovky.
c) Křižuje směr chůze přecházejících chodců, kterým musí dát přednost.

8) [2 b.] V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je zakázáno:
a) Opravovat vozidlo.
b) Seřizovat motor vozidla.
c) Zdržovat se déle, než je nezbytně nutné.

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.] K měření rychlosti vozidel je oprávněna:
a) Policie České republiky, obecní policie a celní správa.
b) Policie České republiky a obecní policie.
c) Policie České republiky.
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11) [1 b.] Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde:

a) Pro děti mladší patnácti let platí zákaz vstupu do vozovky.
b) Se v její blízkosti děti často pohybují, přecházejí vozovku nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich vběhnutí do
vozovky.
c) Hrozí nebezpečí častého pohybu chodců po vozovce, které by řidič jinak neočekával, zejména v nepřehledném
úseku.

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

a) .
b) .
c) .
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13) [1 b.] Dopravní značka, kterou vidíte jako nejbližší, znamená:

a) Dej přednost v jízdě!
b) Hlavní pozemní komunikace.
c) Konec hlavní pozemní komunikace.

14) [2 b.] Při rychlosti 100 km/h je délka brzdné dráhy Vašeho vozidla oproti brzdné dráze při rychlosti 50 km/h:

a) Přibližně dvakrát delší.
b) Přibližně čtyřikrát delší.
c) Přibližně třikrát delší.

15) [2 b.] Řidič jedoucí před Vámi dává výstražné světelné znamení. Jak se zachováte?
a) Snížíte rychlost jízdy a použijete také světelné výstražné znamení.
b) Zajedete co nejblíže k pravému okraji vozovky a zastavíte.
c) Pokračujete v jízdě za nezměněných podmínek.

16) [2 b.] Motocykl s postranním vozíkem:
a) Se smí vléci i užít jako vlečné vozidlo.
b) Se nesmí vléci, smí se však užít jako vlečné vozidlo.
c) Se smí vléci, nesmí se však užít jako vlečné vozidlo.

17) [2 b.] Je silný dešť důvodem ke snížení rychlosti jízdy?
a) Ano, ale jen u vozidel, která nejsou vybaveny protiblokovacím systémem brzd (ABS).
b) Ano, může dojít ke ztrátě přilnavosti pneumatik a prodlužuje se i brzdná dráha.
c) Ne, pokud mají pneumatiky alespoň minimální stanovenou hloubku dezénu.
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18) [4 b.] Smíte při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

a) Ano.
b) Ne.

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

a) Jako třetí.
b) Jako poslední.
c) Jako druhé.
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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, které přijíždí po hlavní pozemní komunikaci. Řidič zeleného
vozidla musí dát přednost v jízdě vám.
c) Musíte dát přednost v jízdě žlutému vozidlu, protože je na hlavní pozemní komunikaci, i zelenému vozidlu,
protože odbočujete vlevo.

21) [1 b.] Nesvítí-li zadní obrysové světlo na straně přivrácené do středu vozovky:
a) Vozidlo smí být užito v provozu pouze při rychlosti jízdy maximálně 40 km/h.
b) Vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích.
c) Vozidlo smí být užito v silničním provozu bez omezení.

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.] Zelená karta:
a) Osvědčuje zaplacení dálničního poplatku.
b) Je doklad o kontrole měření emisí.
c) Mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla udedeného v tomto osvědčení.

25) [1 b.] Při umělém dýchání z plic do plic u dospělého:
a) Dýchám frekvencí alespoň 20 vdechů za minutu a vždy se snažím o co největší vdech.
b) Dýchám úplně normálně frekvencí 6 až 8 vdechů za minutu, bez extrémního nádechu a vdechu do poraněného.
c) Vdechuji do plic poraněného jen obsah vzduchu ve svých ústech v počtu 10 až 12 vdechů za minutu.
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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
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19 4

20 4

21 1

22 1

23 2

24 2

25 1
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11 1
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16 2

17 2

18 4
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21 1

22 1

23 2

24 2

25 1

50Požadovaný počet bodů: 43 (tj.85%)



1) [2 b.] Dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče:
a) Nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel
náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
b) Počínat si tak, aby řidič, který má přednost v jízdě, věděl, že nebude v jízdě omezen.
c) Počínat si tak, aby řidič, který má přednost v jízdě, nemusel ani mírně zpomalit.

2) [2 b.] Během jízdy může kouřit:
a) Řidič motocyklu a mopedu.
b) Řidič osobního motorového vozidla.
c) Řidič vozidla hromadné dopravy osob.

3) [2 b.] Řidič motorového vozidla: 

a) Se může otáčet na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty nebo v jejich těsné blízkosti, pokud tím
neohrozí bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.
b) Se nesmí otáčet na místech nepřehledných nebo jinak nebezpečných, např. v nepřehledné zatáčce a její
blízkosti nebo před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním.
c) Se může otáčet v těsné blízkosti železničního přejezdu, pokud je železniční zabezpečovací zařízení funkční.

4) [2 b.] Řidič, který při předjíždění motorového vozidla vybočuje ze směru své jízdy:
a) Musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče jedoucí za ním.
b) Nemusí dávat znamení o změně směru jízdy, pokud při předjíždění neomezí ani neohrozí řidiče jedoucí za ním.
c) Dává znamení o změně směru jízdy jen tehdy, pokud řidiče předjížděného vozidla předem neupozornil dáváním
světelného výstražného znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkového světla, přepínáním potkávacích a
dálkových světel nebo zvukovým výstražným znamením.

5) [2 b.] Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí
řidič zastavit vozidlo:

a) Nejméně 5 m před železničním přejezdem.
b) Nejdále 5 m za touto dopravní značkou.
c) Na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

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

7) [2 b.] Svítí-li světlo signálu se žlutým světlem "Pozor!" na křižovatce přerušovaně:

a) Je to signál pro řidiče k volnému průjezdu křižovatkou.
b) Znamená to pro řidiče povinnost neprodleně křižovatku opustit.
c) Nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály.

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

9) [2 b.] Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen:
a) Neprodleně zastavit vozidlo, jen pokud došlo při této nehodě ke škodě na majetku převyšující částku 50 000 Kč
nebo ke zranění nebo usmrcení osob.
b) Neprodleně zastavit vozidlo, jen pokud došlo ke zranění nebo usmrcení osob.
c) Neprodleně zastavit vozidlo.
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10) [2 b.] Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být
přečnívající konec nákladu:

a) Označen vzadu červenou a vpředu bílou odrazkou trojúhelníkového tvaru.
b) Označen vzadu červenou a vpředu bílou odrazkou jiného než trojúhelníkového tvaru.
c) Označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 30 x 30 cm.

11) [1 b.] Do úseku pozemní komunikaci označeného touto dopravní značkou mají povolen vjezd:

a) Jen pracovní stroje samojízdné a jiná vozidla silniční údržby.
b) Všechna motorová vozidla, s výjimkou traktorů, motorových ručních vozíků a pracovních strojů samojízdných.
c) Všechna motorová vozidla, s výjimkou traktorů a nákladních vozidel o celkové hmotnosti nad 3.500 kg.
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12) [1 b.] Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje řidiči jet rychlostí 40 km/h:

a) .
b) .
c) .

13) [1 b.] Na vyobrazené křižovatce musíte jako řidič vozidla z výhledu:

a) Dát přednost v jízdě vozidlům v obou směrech.
b) Dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zleva.
c) Odbočit vpravo.

14) [2 b.] Přilnavost mezi pneumatikou a povrchem vozovky je závislá na:
a) Druhu povrchu vozovky. Huštění a hloubka dezénu pneumatiky výrazně přilnavost neovlivňují.
b) Huštění pneumatiky, hloubce jejího dezénu a druhu povrchu vozovky.
c) Huštění pneumatiky a hloubce jejího dezénu. Druh povrchu vozovky nemá výraznější vliv na přilnavost.
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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.

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 silný dešť důvodem ke snížení rychlosti jízdy?
a) Ano, může dojít ke ztrátě přilnavosti pneumatik a prodlužuje se i brzdná dráha.
b) Ano, ale jen u vozidel, která nejsou vybaveny protiblokovacím systémem brzd (ABS).
c) Ne, pokud mají pneumatiky alespoň minimální stanovenou hloubku dezénu.

18) [4 b.] Řidič porušuje zákon, pokud přes vyobrazený železniční přejezd přejíždí:

a) Rychlostí 30 km/h.
b) Rychlostí 35 km/h.
c) Rychlostí 25 km/h.
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19) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

a) Jako první červené vozidlo, jako druhé zelené vozidlo, jako poslední modré vozidlo společně s Vaším
vozidlem.
b) Jako první zelené vozidlo, jako druhé červené vozidlo, jako poslední modré vozidlo společně s Vaším
vozidlem.
c) Jako první červené vozidlo společně se zeleným vozidlem, následně modré vozidlo společně s Vaším vozidlem.

20) [4 b.] Řidič, s výjimkou řidiče tramvaje, je povinen přibližovat se k přechodu pro chodce:

a) Takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před tímto přechodem a umožnit tak nerušené a bezpečné přejití
vozovky chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít.
b) Rychlostí nejvýše 20 km/h, aby mohl zastavit vozidlo před tímto přechodem a umožnit tak bezpečné přejití
vozovky chodci, který včas zdviženou paží signalizuje vůli přecházet vozovku.
c) Rychlostí nejvýše 30 km/h, aby mohl kdykoliv umožnit nerušené a bezpečné přejití vozovky chodci, který již
vstoupil na přechod pro chodce.
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21) [1 b.] Úprava barvy světla vyzařovaného světelným zařízením vozidla je:
a) Zakázána.
b) Je možná změna jiným způsobem, např. přestříkáním.
c) Povolena pouze záměnou žárovky jiné barvy.

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

23) [2 b.] Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel:
a) Se dělí podle skupin a podskupin.
b) Není nutné k řízení mopedů a malých motocyklů s objemem válců do 50 cm3.
c) Je jednotné pro všechna motorová vozidla.

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

25) [1 b.] Zraněný si po dopravní nehodě stěžuje na bolesti břicha a pocit žízně:
a) Nepodáváme mu žádné nápoje.
b) Podáváme mu dostatek vlažných nápojů.
c) Podáváme mu studené nápoje.
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1) [2 b.] Nesmět ohrozit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby:
a) Jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.
b) Žádný řidič nemusel ani mírně snížit rychlost jízdy.
c) Druhý řidič nemusel zastavit vozidlo.

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.] Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh:

a) Je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu.
b) Nemusí ho řidič před zařazením do průběžného pruhu užít, pokud přejetím do průběžného pruhu neomezí ani
neohrozí ostatní řidiče.
c) Je řidič povinen před zařazením do průběžného jízdního pruhu dosáhnout rychlosti nejméně 80 km/h.

4) [2 b.] Řidič nesmí předjíždět:
a) Nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí.
b) Pokud před tím nedal zvukové výstražné znamení.
c) Pokud nemá před sebe rozhled na vzdálenost 300 m.

5) [2 b.] Na jednosměrné pozemní komunikaci smí řidič zastavit a stát:
a) Pouze vpravo.
b) Pouze vlevo.
c) Vpravo i vlevo.

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.] Svítí-li světlo signálu se žlutým světlem "Pozor!" na křižovatce přerušovaně:

a) Nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály.
b) Znamená to pro řidiče povinnost neprodleně křižovatku opustit.
c) Je to signál pro řidiče k volnému průjezdu křižovatkou.
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8) [2 b.] Při čerpání pohonných hmot mají přednost:
a) Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy; přitom nepoužívají zvláštních výstražných znamení.
b) Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy; k upozornění ostatních řidičů však musejí použít zvláštních
výstražných znamení.
c) Řidiči vozidel hromadné dopravy osob, např. autobusů, a řidiči nákladních vozidel.

9) [2 b.] Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, které provozovatel neodstranil, rozhodne o
jeho odstranění:
a) Policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklady jeho provozovatele.
b) Správce pozemní komunikace s předchozím souhlasem Policie České republiky; vozidlo se odstraní na náklady
správce pozemní komunikace.
c) Správce pozemní komunikace; vozidlo se odstraní na náklady jeho provozovatele.

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

11) [1 b.] Tato značka:

a) Ukládá povinnost zastavit vozidlo pouze řidičům nákladních automobilů přepravujících zboží, jež podléhá celní
kontrole.
b) Zakazuje řidiči pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla na hraničním přechodu.
c) Přikazuje řidiči a přepravovaným osobám předložit ke kontrole průkaz totožnosti (např. cestovní pas) a
současně označuje státní hranici.
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12) [1 b.] Vyberte dopravní značku, která řidiče upozorňuje na místo, kde je provoz řízen světelnými signály, které
nejsou viditelné z dostatečné vzdálenosti nebo jsou v místě, kde by je řidič jinak neočekával:

a) .
b) .
c) .

13) [1 b.] Vyobrazená dopravní značka:

a) Označuje začátek úseku vyhrazeného parkoviště, který končí na hranici nejbližší křižovatky.
b) Označuje vyhrazené parkoviště, na kterém můžete zastavit nejvýše na dobu tří minut.
c) Označuje vyhrazené parkoviště, na které nesmíte ani vjet, nejste-li řidičem vozidla s označením "O 1".

14) [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.
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15) [2 b.] Je velmi horký den. Co můžete jako řidič motocyklu očekávat na silnici?
a) Rozměklý povrch vozovky a v důsledku toho ztížené ovládání vozidla.
b) Snížení přilnavosti pneumatik k vozovce vzhledem k jejich vyššímu zahřívání.
c) Zvýšený pohyb zvěře v lesních úsecích.

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.] Jaká je možná příčina vzniku nebezpečí pádu motocyklu v zatáčkách?
a) Olej na vozovce.
b) Zvýšený okraj na vnější straně vozovky.
c) Svislé dopravní značení.

18) [4 b.] Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

a) 1. vozidlo z výhledu, 2. bílé vozidlo, 3. červené vozidlo.
b) 1. vozidlo z výhledu, 2. červené vozidlo, 3. bílé vozidlo.
c) 1. bílé vozidlo, 2. červené vozidlo, 3. vozidlo z výhledu.
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19) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

a) 1. zelené vozidlo jedoucí zleva, 2. protijedoucí zelené vozidlo, 3. oranžové nákladní vozidlo, 4. Vaše vozidlo.
b) 1. zelené vozidlo jedoucí zleva, 2. protijedoucí zelené vozidlo, 3. Vaše vozidlo, 4. oranžové nákladní vozidlo.
c) 1. protijedoucí zelené vozidlo, 2. zelené vozidlo jedoucí zleva, 3. oranžové nákladní vozidlo, 4. Vaše vozidlo.

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

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

21) [1 b.] Na vozidle mohou být použita jen taková světelná zařízení:
a) Která jsou pro danou kategorii předepsána a povolena.
b) Která jsou pevně spojena s vozidlem, bez ohledu na jejich počet, barvu a umístění.
c) Jejichž činnost je signalizována kontrolkou.
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22) [1 b.] Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:
a) Do místa určeného konstrukčním řešením vozidla.
b) Na kteréhokoliv místo na přídi nebo zádi vozidla; přitom však nesmí zakrýt předepsané osvětlení vozidla.
c) Na kterékoliv viditelné místo na vozidle.

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

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

25) [1 b.] Správná frekvence kompresí hrudní kosti při nepřímé srdeční masáži je u dospělého:
a) Přibližně 60 stlačení za minutu.
b) Přibližně 100 stačení za minutu.
c) Přibližně 160 stlačení za minutu.
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1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

a) Ano.
b) Ne.

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

3) [2 b.] Na pozemní komunikaci o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru
jízdy smí řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3.500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková
délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km/h
užít k jízdě:
a) Kteréhokoliv jízdního pruhu bez ohledu na jízdní úkon.
b) Výhradně pravého jízdního pruhu.
c) Výhradně dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky; v ostatních jízdních pruzích smí jet tehdy,
jestliže je to nutné k objíždění, otáčení nebo odbočování.

4) [2 b.] Pokud není dopravní značkou "Nejvyšší dovolená rychlost" dovolena rychlost vyšší, smí jet řidič v obci
rychlostí nejvýše:
a) 50 km.h-1.
b) 60 km.h-1.
c) 70 km.h-1.

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

6) [2 b.] Motorové vozidlo musí mít za jízdy:
a) Zavřena boční okna.
b) Vždy rozsvícena všechna světla.
c) Rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle
zvláštního právního předpisu.
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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) Může pokračovat v jízdě křižovatkou; je v dostatečné vzdálenosti od křižovatky a na světelném signalizačním
zařízení již svítí signál "Připravit k jízdě".
c) Nesmí pokračovat v jízdě křižovatkou. Má za povinnost zastavit vozidlo před příčnou čárou souvislou.

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

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, a jestliže je to nutné i zastavit vozidlo na takovém místě, aby jim
nepřekážela.
c) Umožnit bezpečný a plynulý průjezd okamžitým zastavením vozidla.

10) [2 b.] Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být
přečnívající konec nákladu:
a) Označen vzadu červeným světlem a trojúhelníkovou červenou odrazkou a vpředu neoslňujícím bílým světlem a
trojúhelníkovou bílou odrazkou.
b) Označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 30 x 30 cm a dále vzadu červeným světlem a vpředu
neoslňujícím bílým světlem.
c) Označen vzadu červeným světlem a jinou než trojúhelníkovou červenou odrazkou a vpředu neoslňujícím bílým
světlem a jinou než trojúhelníkovou bílou odrazkou.
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11) [1 b.] Tato dopravní značka zakazuje:

a) Vjezd ručních vozíků širších než je 600 mm.
b) Vjezd motorových vozidel s přívěsem a návěsem.
c) Vjezd potahovým vozidlům.

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

a) .
b) .
c) .
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13) [1 b.] Za touto dopravní značkou řidič:

a) Musí dodržovat označený směr jízdy a přitom dávat zvukové výstražné znamení, aby na sebe upozornil řidiče
protijedoucích vozidel.
b) Musí jet zvlášť opatrně a dát přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu, pokud se s ním nemůže bezpečně
vyhnout.
c) Nemusí měnit způsob jízdy, protože má přednost v jízdě před protijedoucími vozidly.

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

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.

16) [2 b.] Motocykl s postranním vozíkem:
a) Se smí vléci i užít jako vlečné vozidlo.
b) Se smí vléci, nesmí se však užít jako vlečné vozidlo.
c) Se nesmí vléci, smí se však užít jako vlečné vozidlo.

17) [2 b.] Co se rozumí pod pojmem "defenzivní způsob jízdy"?
a) Opatrně zastavit na každé křižovatce.
b) Trvat na svém právu vyplývajícím ze zákona o provozu na pozemních komunikacích.
c) Počítat s chybami ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích.
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18) [4 b.] Řidič vozidla z výhledu projede vyobrazenou křižovatkou jako:

a) Třetí.
b) Druhý.
c) První.

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

a) 1. Vaše vozidlo, 2. červené nákladní vozidlo, 3. protijedoucí modré vozidlo.
b) 1. Vaše vozidlo společně s protijedoucím modrým vozilem, 2. červené nákladní vozidlo.
c) 1. červené nákladní vozidlo, 2. Vaše vozidlo společně s protijedoucím modrým vozidlem.
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20) [4 b.] Řidič, s výjimkou řidiče tramvaje, je povinen přibližovat se k přechodu pro chodce:

a) Rychlostí nejvýše 20 km/h, aby mohl zastavit vozidlo před tímto přechodem a umožnit tak bezpečné přejití
vozovky chodci, který včas zdviženou paží signalizuje vůli přecházet vozovku.
b) Rychlostí nejvýše 30 km/h, aby mohl kdykoliv umožnit nerušené a bezpečné přejití vozovky chodci, který již
vstoupil na přechod pro chodce.
c) Takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před tímto přechodem a umožnit tak nerušené a bezpečné přejití
vozovky chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít.

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

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 30 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.
c) Do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

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

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

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

25) [1 b.] Stal jste se svědkem dopravní nehody. Na místě jsou zranění. Co uděláte jako první:
a) Zavolám záchrannou službu na čísle 112 nebo 155, poté mohu místo dopravní nehody opustit.
b) Začnu provádět umělé dýchání a srdeční masáž na prvním zraněném účastníkovi dopravní nehody, kterého
naleznu.
c) Zajistím viditelně místo, aby nedošlo k další nehodě, zjistím počet zraněných, ujasním si, kde se nacházím, a
zavolám záchrannou službu na čísle 112 nebo 155.
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1) [2 b.] Lze místo, kde se spojují vyobrazené pozemní komunikace, považovat za křižovatku?


a) Ne.
b) Ano.

2) [2 b.] Řidič nesmí ohrozit chodce:
a) Jen pokud přecházejí na vyznačeném přechodu pro chodce v obci.
b) Pouze při otáčení nebo couvání.
c) Přecházející pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, při odbočování na místo ležící mimo pozemní
komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání.

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

a) Ano.
b) Ne.

4) [2 b.] Může řidič motorového vozidla předjíždět bezprostředně před přechodem pro chodce, pokud dává
znamení o změně směru jízdy?
a) Ano.
b) Ne.
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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 neprodleně:
a) Opustit tunel.
b) Vypnout motor, a je-li k vytápění vozidla použito nezávislého topení, vypnout i toto topení.
c) Vypnout osvětlení vozidla.

6) [2 b.] Vyžadují-li to okolnosti, zejména není-li znamení o změně směru jízdy dávané směrovými světly nebo
paží dostatečně viditelné, například pro šířku nákladu, dává se znamení o změně směru jízdy:
a) Společně se zvukovým výstražným znamením.
b) Pouze světelným a zvukovým výstražným znamením.
c) Jiným zřetelným způsobem, například způsobilou a náležitě poučenou osobou.

7) [2 b.] Světelné signály:
a) Jsou nadřazeny všem dopravním značkám.
b) Jsou nadřazeny pokynům příslušníků nebo orgánů vojenské pořádkové služby.
c) Jsou nadřazeny svislým dopravním značkám upravujícím přednost.

8) [2 b.] Přednost při čerpání pohonných hmot mají:
a) Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy.
b) Řidiči vozidel hromadné dopravy osob (např. autobusů).
c) Řidiči vozidel přepravujících zboží, které podléhá rychlé zkáze.

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.] Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější
okraj obrysových světel o více než 40 cm, musí být přečnívající konec nákladu:
a) Označen vzadu červenou a vpředu bílou odrazkou trojúhelníkového tvaru.
b) Označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 30 x 30 cm.
c) Označen vzadu červenou a vpředu bílou odrazkou jiného než trojúhelníkového tvaru.

11) [1 b.] Vyobrazená dopravní značka zakazuje vjezd:

a) Nemotorových vozidlel ze směru, kde je značka umístěna.
b) Všech vozidel v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace.
c) Všech vozidel v obou směrech pozemní komunikace.
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12) [1 b.] Která z těchto dopravních značek zakazuje zastavení?

a) .
b) .
c) .

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

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

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.
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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.

16) [2 b.] Správně jedoucí motocyklista projíždí zatáčkou tak, aby:
a) Přidáváním plynu neustále zvyšoval rychlost motocyklu.
b) Nebylo nutné v průběhu zatáčení přidávat plyn ani brzdit.
c) Brzděním snižoval neustále rychlost jízdy motocyklu.

17) [2 b.] Řidič motocyklu nebo mopedu si za jízdy musí chránit zrak:
a) Pouze za ostrého slunce slunečními brýlemi s ochranným UV faktorem.
b) Pouze při zhoršených povětrnostních podmínkách, například za deště nebo sněžení.
c) Vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem, pokud tím není snížena bezpečnost jízdy.

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

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

20) [4 b.] Blížíte se k místu, kde si děti hrají na chodníku. Jak se musíte zachovat?

a) Dát výstražné zvukové znamení a pokračovat v jízdě.
b) Podle okolností zpomalit jízdu a být připraven brzdit.
c) Pokračovat v jízdě stejnou rychlostí, abych neomezil vozidla za sebou.

21) [1 b.] K pohonu motorů vozidel se smí používat:
a) Pouze pohonné hmoty předepsané výrobcem těchto motorů.
b) Pouze pohonné hmoty předepsané výrobcem těchto motorů nebo pohonné hmoty s nižším oktanovým číslem.
c) Pohonné hmoty nesplňující požadavky na jakost, umožní-li spolehlivý provoz těchto motorů.
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22) [1 b.] Jestliže bylo pravomocně rozhodnuto o trvalém vyřazení silničního motorového vozidla z registru
silničních vozidel, je vlastník vozidla povinen do sedmi dnů od právní moci rozhodnutí:
a) Odevzdat osvědčení o registraci tohoto vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou a předložit technický
průkaz k vyznačení příslušného úředního záznamu.
b) Odevzdat pouze technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla.
c) Odevzdat pouze tabulku s přidělenou registrační značkou.

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

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

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

25) [1 b.] Jak budete postupovat, jste-li na místě dopravní nehody sami se zraněným a opakovaně se Vám nedaří
zajistit jeho dýchací cesty:
a) Budu pokračovat v opakovaných pokusech, dokud se mi to nepodaří.
b) Vzdám se jakékoliv další aktivity, protože jsou zbytečné.
c) Přeruším snažení po 3 až 4 pokusech a zahájím zevní srdeční masáž.
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