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Znalost předpisů souvisejících s provozen na pozemních komunikacích
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2 Znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích

22020025 Jako řidič motorového vozidla musíte v zimě před vyjetím očistit vozidlo od nečis-
tot, 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.

22020012 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 pře-

chod 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.

22020017 Jakou nejvyšší rychlostí můžete pokračovat po projetí křižovatky v přímém směru:
a) 50 km/h.
b) 30 km/h.
c) 20 km/h.

                         

22020025 b), 22020012 c), 22020017 c)



3Znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích

22020009 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 stu-
dené sprše bez obav řídit vozidlo?
a) Ne.
b) Ano.

22020019 Smí se řidič vozidla z výhledu otočit do protisměru přes tramvajový pás?
a) Ano.
b) Ne.

22020027 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 přerušova-

nou čáru do protisměru.

                         

22020009 a), 22020019 a), 22020027 a)



4 Znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích

22020015 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.

22020016 Řidič jedoucí po dálnici, v úseku který prochází obcí, může jet rych-
lostí nejvýše:
a) 80 km/h.
b) 50 km/h.
c) 130 km/h.

22020028 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.

22020036 Může „osoba starší 10 let jedoucí na koloběžce“ přejíždět přes přechod pro chodce:
a) NE, platí pro ni pravidla pro jízdu na jízdním kole.
b) ANO, platí pro ni pravidla pro chodce.

                         

22020015 c), 22020016 a), 22020028 b), 22020036 a)



5Znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích

22020037 Jak se zachová řidič vozidla z výhledu odbočujícího na pozemní komunikaci vpravo?
a) Nesmí ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci a musí dbát zvýšené opatr-

nosti vůči osobě s omezenou schopností orientace.
b) Nemusí na tuto osobu brát zvláštní ohled, protože se nenachází na přechodu pro chodce.

                         

22020037 a)



6 Znalost dopravních značek, signálů a značení

22020004 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

22020005 Řidič osobního automobilu na nejbližší křižovatce:
a) nesmí odbočit vpravo
b) může odbočit vpravo
c) musí odbočit vpravo

22020023 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 tramva-

jím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím v protisměru. 

                         

22020004 b), 22020005 b), 22020023 a)



7Znalost dopravních značek, signálů a značení

22020014 Jak může být ukončena platnost svislé dopravní značky B 20a „Nej-
vyšší dovolená rychlost“?
a) Nejbližší křižovatkou.
b) Vyústěním polní nebo lesní cesty.
c) Po ujetí délky úseku 80 m.

22020013 Může řidič vjet do prostoru označeného vodorovnou dopravní značkou „Žluté zkří-
žené 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.

22020020 Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce může:
a) odbočit vpravo.
b) odbočit vlevo, nebo jet v přímém směru.
c) odbočit vpravo i vlevo.

                         

22020014 a), 22020013 a), 22020020 b)



8 Znalost dopravních značek, signálů a značení

22020008 Tato dopravní značka:
a) určuje povinnost dát přednost v jízdě vozidlům na hlavní pozemní ko-

munikaci.
b) přikazuje řidiči dát přednost vozidlům připojujícím se zprava.
c) neexistuje.

22020024 Vyobrazená dopravní situace upozorňuje řidiče na:
a) možnost přecházení pouze chodců.
b) možnost přecházení chodců a přejíždění cyklistů.
c) možnost přejíždění pouze cyklistů.

22020038 Platnost přenosné dopravní značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ umístěná na vozi-
dle, 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.

                         

22020008 c), 22020024 b), 22020038 c)



9Znalost dopravních značek, signálů a značení

22020022 Na nejbližší křižovatce řidič osobního vozidla z výhledu:
a) musí odbočit vlevo.
b) nesmí odbočit vpravo.
c) smí odbočit vpravo.

22020032 Může řidič přes tuto vodorovnou dopravní značku odbočit vlevo k najetí do garáže 
u rodinného domu?
a) ANO
b) NE 

22020029 Tato svislá dopravní značka upozorňuje řidiče na:
a) nebezpečné klesání.
b) nebezpečné stoupání.
c) na úsek, kde místní podmínky činí klesání pozemní komunikace nebezpečným.

                         

22020022 b), 22020032 a), 22020029 b)



10 Znalost dopravních značek, signálů a značení

22020030 Tato svislá dopravní značka upozorňuje:
a) na stezku pro cyklisty.
b) na dětské dopravní hřiště.
c) na zvýšený výskyt cyklistů.

22020031 Může řidič přes tuto vodorovnou dopravní značku odbočit vlevo k najetí na parkovi-
ště u obchodního domu?
a) ANO
b) NE

22020011 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.

                         

22020030 c), 22020031 b), 22020011 a)



11Schopnost řešení dopravních situací

22020001 Ve vyobrazené dopravní situaci řidič:
https://etesty2.mdcr.cz/Content/ImageQuestion/3499
a) musí vnímat riziko špatně viditelných chodců, kteří se pohybují bez retroreflexních prv-

ků, které chodci v obci nemusí mít povinně na sobě.
b) lépe vnímá chodce, kteří jsou v obci povinni mít na sobě prvky z retroreflexních materiálů.
c) musí použít dálková světla po celou dobu objíždění chodců pohybujících se po pozemní 

komunikaci, kteří nepoužijí oděv a vybavení z retroreflexních materiálů.

22020006 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 znač-

ka Stůj, dej přednost v jízdě!

22020007 Jak se zachováte na následující křižovatce jako řidič vozidla z výhledu, který odbo-
čuje 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 protijedou-

címu vozidlu.

                         

22020001 a), 22020006 b), 22020007 a)



12 Schopnost řešení dopravních situací

22020003 Jako řidič vozidla z výhledu:
https://etesty2.mdcr.cz/Content/ImageQuestion/3503
a) na hlavní pozemní komunikaci nemusím reagovat na hrozící nebezpečí střetu, ostatní 

účastníci jsou povinni odvrátit hrozící nebezpečí střetu, které jsem nezavinil.
b) na hlavní pozemní komunikaci nemám povinnost sledovat ostatní účastníky provozu.
c) mám povinnost sledovat situaci provozu, abych v případě nutnosti mohl včasnou reakcí 

odvrátit hrozící nebezpečí střetu i přesto, že jsem na hlavní pozemní komunikaci.

22020018 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.

22020021 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.

                         

22020003 c), 22020018 b), 22020021 a)



13Schopnost řešení dopravních situací

22020002 Řidič motorového vozidla z výhledu v dopravní situaci:
https://etesty2.mdcr.cz/Content/ImageQuestion/3501
a) porušil pravidla silničního provozu tím, že odbočil přes vyhrazený jízdní pruh.
b) mohl odbočit vpravo, přičemž nesměl ohrozit a omezit vozidla jedoucí ve vyhrazeném 

jízdním pruhu.
c) mohl odbočit vpravo bez ohledu na vozidla jedoucí ve vyhrazeném jízdním pruhu, která 

nesměla ohrozit a omezit vozidla odbočující z průběžného pruhu. 

22020033 Řidič vozidla z výhledu:
a) má přednost v jízdě před vozidly jedoucími po kruhovém objezdu.
b) musí dát přednost v jízdě vozidlům pohybujícím se po kruhovém objezdu.

22020034 Řidič červeného vozidla jedoucí po kruhovém objezdu:
a) musí dát přednost v jízdě vozidlům vjíždějícím na kruhový objezd.
b) má přednost v jízdě na kruhovém objezdu.
c) musí zastavit a dát přednost v jízdě vozidlům vjíždějícím na kruhový objezd.

                         

22020002 b), 22020033 a), 22020034 a)



14 Znalost zásad bezpečné jízdy a ovládání vozidla

22020010 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.

22020035 Řidič vozidla z výhledu:
a) nesmí objíždět autobus; zastaví za ním a vyčká jeho odjezdu ze zastávky.
b) autobus v zastávce objede.
c) porušuje předpisy tím, že objíždí autobus po tramvajovém pásu.

22020039 Jakou dopravní situaci byste vyhodnotili jako nejvíce nebezpečnou ?
https://etesty2.mdcr.cz/Content/ImageQuestion/3507
a) Rychlý, rovný úsek vozovky
b) Protijedoucí vozidlo
c) Odbočující vozidlo

                         

22020010 c), 22020035 a), 22020039 c)



15Znalost předpisů souvisejících s provozen na pozemních komunikacích

22020026 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 vo-

zidla je zakrytá.

                         

22020026 b)


