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TEST č. 1

1. Tato dopravní značka znamená                                   
    a) dálnice
    b) opravna
    c) silnice pro motorová vozidla                                                                                                                                                                                                                                  
  
2. "Nesmět omezit" znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku
     a) nevznikla nutnost náhle zabrzdit              
     b) nijak nepřekážel                 
     c) nevzniklo žádné nebezpečí                    

3. Při krvácení z nosu musíme postiženého 
    a) položit a dát mu studený obklad na čelo a týl
    b) posadit, předklonit hlavu, stisknout nosní dírky a položit studený obklad na týl
    c) posadit, zaklonit hlavu a dát mu do nosní dírky vatu

4. Cyklisté smějí na vozovce jet
    a) vedle sebe, pokud je vozovka dostatečně široká                                                                                                                                                                                                                
    b) nejvíce dva vedle sebe                                                                                                                                                                                                                                                 
    c) jen jednotlivě za sebou               
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TEST č. 2

Tato dopravní značka označuje
 a) křižovatku s vedlejší pozemní komunikací                                                                                                                                                                                                                    
    b) přikázaný směr jízdy přímo                                                                                                                                                                                                                                    
    c) vedlejší pozemní komunikaci               

2. Na nepřehledných nebo jinak nebezpečných místech
     a) je otáčení zakázáno      
     b) se nesmí řidič otáčet pouze za snížené viditelnosti                                                                                                                                                                                                           
     c) se smí řidič otáčet pouze s pomocí druhé osoby   

3. Popáleninu správně ošetříme, když ji
    a) pomažeme olejem
    b) zasypeme desinfekčním práškem
    c) ochlazujeme pod tekoucí vodou a sterilně kryjeme
4. Před každou jízdou je cyklista povinen
    a) promazat jízdní kolo a seřídit brzdy     
    b) zkontrolovat jízdní kolo, jeho vybavení a odstranit závady                                                                                                                                                                                                    
    c) jízdní kolo řádně umýt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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1. Tato dopravní značka znamená                                   
    a) přednost protijedoucích vozidel              
    b) přednost před protijedoucími vozidly                                                                                                                                                                                                                          
    c) provoz v obou směrech            

2. Řidič je povinen            
    a) vždy zastavit před přechodem pro chodce      
    b) zastavit jen před přechodem označeným svislou dopravní značkou                     
    c) umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

3. Telefonní číslo rychlé zdravotnické pomoci je
     a) 150
     b) 155
     c) 158
    
4. Cyklista musí za vozidlem, které jede před ním, dodržovat,    
    a) takovou vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním                                                                                                                                             
    b) vzdálenost nejméně 5 metrů                                                                                                                                                                                                                                    
    c) vzdálenost nejméně 10 metrů                
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1. Tato dopravní značka znamená                       
    a) křižovatka s vedlejší pozemní komunikací        
    b) dej přednost v jízdě                                                                                                                                                                              
    c) povinnost vždy zastavit a dát přednost v jízdě všem vozidlům   

2. Znamení o změně směru jízdy paží dává cyklista         
    a) po dobu celého jízdního úkonu (objíždění, odbočování apod.)                                                                                                                                                                                             
    b) jen při odbočování                                                                                                                                                                                           
    c) jen před započetím jízdního úkonu (objíždění, odbočování apod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Při zlomenině dolní končetiny, která nekrvácí
    a) znehybníte  končetinu (dlaha + obvazy)
    b) snažíte se končetinu narovnávat a obvázat
    c) uklidňujete postiženého

4. Oranžové odrazky na šlapadlech musí být
    a) na obou stranách šlapadel, tyto odrazky  mohou být  nahrazeny světlo odrážejícími  materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti
    b) vždy alespoň na jedné straně šlapadel   
    c) vždycky alespoň na jedné straně šlapadel, ale cyklista je musí mít při jízdě nastaveny tak,          aby byly obráceny dopředu                                                                                                                                                                              

