
Otázka č. 1005

Vyobrazený směrový sloupek: 

A označuje okraj pozemní komunikace

B vyznačuje vyústění účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci

C se používá při usměrňování provozu a pro zdůraznění podélné čáry
souvislé vodorovného dopravního značení



Otázka č. 1008

Řidič osobního automobilu na nejbližší křižovatce: 

A nesmí odbočit vpravo

B může odbočit vpravo

C musí odbočit vpravo



Otázka č. 1014

Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu na následující křižovatce? 

A Dám přednost v jízdě pouze vozidlům na hlavní pozemní komunikaci

B Dám přednost zprava červenému vozidlu.

C Mám přednost před červeným vozidlem, protože na vedlejší komunikaci
zprava je značka Stůj, dej přednost v jízdě!



Otázka č. 1015

Jak se zachováte na následující křižovatce jako řidič vozidla z výhledu, který
odbočuje vlevo? 

A Dám přednost v jízdě vozidlům na hlavní pozemní komunikaci a poté
odbočím vlevo před protijedoucím modrým vozidlem.

B Křižovatkou projedu jako poslední.

C Dám přednost v jízdě vozidlům na hlavní pozemní komunikaci a
modrému protijedoucímu vozidlu.



Otázka č. 1021

Tato dopravní značka: 

A určuje povinnost dát přednost v jízdě vozidlům na hlavní pozemní
komunikaci.

B přikazuje řidiči dát přednost vozidlům připojujícím se zprava

C neexistuje



Otázka č. 1026

S kamarády jste se ve večerních hodinách zúčastnil oslavy a v době od 20:00 do
24:00 hodin jste vypil šest 12 stupňových piv ( 12 x 0,5 litru) a 5 velkých panáků (5
x 40 ml) tvrdého alkoholu. Můžete ráno v 5:00 hodin po vydatné snídani a studené
sprše bez obav řídit vozidlo?

A Ne

B Ano



Otázka č. 1039

Řidič vozidla z výhledu: 

A porušuje předpisy tím, že objíždí autobus po tramvajovém pásu.

B nesmí objíždět autobus; zastaví za ním a vyčká jeho odjezdu ze
zastávky.

C musí předpokládat nečekané vběhnutí chodce do vozovky v místě
zastávky autobusu.



Otázka č. 1043

Od místa vyobrazených dopravních značek platí že: 

A řidič může jet rychlostí nejvýše 100 km/h, neboť ve vzdálenosti 1000 m
probíhá práce na silnici.

B řidič může jet rychlostí nejvýše 110 km/h, až do místa, kde probíhá práce
na silnici.



Otázka č. 1048

Signál žlutého světla ve tvaru chodce pro řidiče vozidla z výhledu znamená, že 

A pokud pokračuje v přímém směru musí umožnit vyobrazenému chodci
přejít přes přechod pro chodce

B může nerušeně a bezpečně odbočit, neboť chodci na uvedený signál
nesmí vstupovat do vozovky

C při odbočení vpravo křižuje směr chůze přecházejících chodců



Otázka č. 1059

Může řidič vjet do prostoru označeného vodorovnou dopravní značkou "Žluté
zkřížené čáry", pokud mu dopravní situace za touto plochou neumožňuje
pokračovat v jízdě? 

A Ne.

B Ano.

C Ano, pokud nebude bránit v jízdě jiným vozidlům.



Otázka č. 1060

Jak může být ukončena platnost svislé dopravní značky B 20a "Nejvyšší dovolená
rychlost"? 

A Nejbližší křižovatkou.

B Vyústěním polní nebo lesní cesty.

C Po ujetí délky úseku 80 m.



Otázka č. 1063

Řidič jedoucí po komunikaci označené touto dopravní značkou mimo obec, může
jet rychlostí nejvýše : 

A 90 km/h.

B 130 km/h.

C 110 km/h.



Otázka č. 1064

Řidič jedoucí po dálnici, v úseku který prochází obcí, může jet rychlostí nejvýše : 

A 80 km/h.

B 50 km/h.

C 130 km/h.



Otázka č. 1077

Jakou nejvyšší rychlostí můžete pokračovat po projetí křižovatky v přímém směru:

A 50 km/h.

B 30 km/h.

C 20 km/h.



Otázka č. 1099

Na vyobrazené dopravní situaci řidič osobního automobilu jedoucí v přímém
směru: 

A jede současně s tramvají.

B má přednost v jízdě před tramvají.

C musí dát přednost v jízdě tramvaji.



Otázka č. 1101

Smí se řidič vozidla z výhledu otočit do protisměru přes tramvajový pás? 

A ANO.

B NE.



Otázka č. 1113

Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce může: 

A odbočit vpravo.

B odbočit vlevo, nebo jet v přímém směru.

C odbočit vpravo i vlevo.



Otázka č. 1117

Řidič vozidla z výhledu hodlá odbočit vlevo. V jakém pořadí projedou vozidla touto
křižovatkou? 

A Jako první projede tramvaj, následně vozidlo z výhledu.

B Tramvaj i vozidlo z výhledu projedou současně.

C Jako první projede vozidlo z výhledu, následně tramvaj.



Otázka č. 1120

Na nejbližší křižovatce řidič osobního vozidla z výhledu: 

A musí odbočit vlevo.

B nesmí odbočit vpravo.

C smí odbočit vpravo.



Otázka č. 1121

Řidič vozidla z výhledu se: 

A nesmí otočit do protisměru přes tramvajový pás.

B smí otočit do protisměru přes tramvajový pás; přitom musí dát přednost v
jízdě pouze tramvajím jedoucím ve stejném směru.

C
smí otočit do protisměru přes tramvajový pás; přitom musí dát přednost v
jízdě tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím v
protisměru.



Otázka č. 1129

Vyobrazená dopravní situace upozorňuje řidiče na: 

A možnost přecházení pouze chodců.

B možnost přecházení chodců a přejíždění cyklistů.

C možnost přejíždění pouze cyklistů.



Otázka č. 1138

Jako řidič motorového vozidla musíte v zimě před vyjetím očistit vozidlo od
nečistot, sněhu a námrazy, které:

A zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed a do stran.

B zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran

C zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed a vzad.



Otázka č. 1142

Řidič vozidla na snímku: 

A Může toto vozidlo v provozu na pozemních komunikacích použít pouze
za nesnížené viditelnosti.

B Se dopouští protiprávního jednání, neboť tabulka registrační značky na
zadní části vozidla je zakrytá.



Otázka č. 1144

Platnost přenosné dopravní značky "Nejvyšší dovolená rychlost" umístěná na
vozidle, které označuje pohyblivé pracoviště tvořené pomalu se pohybujícím
vozidlem nebo skupinou vozidel, končí : 

A pouze svislou přenosnou dopravní značkou Konec nejvyšší dovolené
rychlosti, nebo Konec všech zákazů nebo křižovatkou.

B 300 m ve směru jízdy za tímto vozidlem nebo za posledním vozidlem
skupiny, jedná-li se o skupinu vozidel.

C 100 m ve směru jízdy za tímto vozidlem nebo za posledním vozidlem
skupiny, jedná-li se o skupinu vozidel.



Otázka č. 1145

Jak se zachovám jako řidič osobního vozidla z výhledu pokud jedu při pravém
okraji vozovky: 

A dám znamení o změně směru jízdy a s bezpečným odstupem objíždím
zaparkovaná vozidla.

B pokračuji bez změny v jízdě, mezi zaparkované vozidlo a přerušovanou
čáru se vejdu, nemusím tedy dávat znamení o změně směru jízdy.

C znamení o změně směru jízdy budu dávat pouze v případě, že přejedu
přes přerušovanou čáru do protisměru.



Otázka č. 1148

Osoba na přechodu pro chodce označená holí s bílými a červenými pruhy: 

A je osobou se zraněním dolní končetiny.

B je osobou hluchoslepou.

C je osobou nevidomou.



Otázka č. 1150

Tato svislá dopravní značka upozorňuje řidiče na: 

A nebezpečné klesání.

B nebezpečné stoupání.

C na úsek, kde místní podmínky činí klesání pozemní komunikace
nebezpečným.



Otázka č. 1156

Tato svislá dopravní značka upozorňuje: 

A na stezku pro cyklisty.

B na dětské dopravní hřiště.

C na zvýšený výskyt cyklistů.



Otázka č. 1157

Může řidič přes tuto vodorovnou dopravní značku odbočit vlevo k najetí na
parkoviště u obchodního domu? 

A ANO

B NE



Otázka č. 1158

Může řidič přes tuto vodorovnou dopravní značku odbočit vlevo k najetí do garáže
u rodinného domu? 

A ANO

B NE



Otázka č. 1163

Řidič vozidla z výhledu: 

A musí dát přednost v jízdě vozidlům pohybujícím se po kruhovém
objezdu.

B má přednost v jízdě před vozidly jedoucími po kruhovém objezdu.



Otázka č. 1164

Řidič červeného vozidla jedoucí po kruhovém objezdu: 

A má přednost v jízdě na kruhovém objezdu.

B musí dát přednost v jízdě vozidlům vjíždějícím na kruhový objezd.

C musí zastavit a dát přednost v jízdě vozidlům vjíždějícím na kruhový
objezd.



Otázka č. 1169

Řidič vozidla z výhledu: 

A nesmí objíždět autobus; zastaví za ním a vyčká jeho odjezdu ze
zastávky.

B porušuje předpisy tím, že objíždí autobus po tramvajovém pásu.

C autobus v zastávce objede.



Otázka č. 1173

Může "osoba starší 10 let jedoucí na koloběžce" přejíždět přes přechod pro
chodce: 

A ANO, platí pro ni pravidla pro chodce.

B NE, platí pro ni pravidla pro jízdu na jízdním kole.



Otázka č. 1180

Jak se zachová řidič vozidla z výhledu odbočujícího na pozemní komunikaci
vpravo? 

A Nemusí na tuto osobu brát zvláštní ohled, protože se nenachází na
přechodu pro chodce.

B Nesmí ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci a dbát
zvýšené opatrnosti vůči osobě s omezenou schopností orientace.


