Datum: ______________

Jméno: ______________________________

Dopravní test
A) Zakroužkuj správnou odpověď:

1. Po chodníku jdu
a) vlevo
b) vpravo
c) tam, kde je víc místa

2. Na chodníku
a) si nehraji
b) nesmím chodit
c) nesmím jezdit na bruslích

3. Na obrubníku
a) se zastavím a rozhlédnu
b) se rozhlížím
c) se nerozhlížím

4. Na stezce pro chodce
a) jezdí auta pomalu
b) mají vozidla zákaz vjezdu
c) jezdí auta jen o víkendu

5. Po silnici jdu
a) kdy chci
b) jen, když tam není chodník
c) jen za světla

6. Po silnici jdu
a) po levém okraji vozovky
b) po pravém okraji vozovky
c) tam, kde je to pohodlnější

7. Po silnici jdeme
a) za sebou, nejvýše dva
vedle sebe
b) nejvýše tři vedle sebe
c) za sebou jen za tmy

8. Před přechodem
a) se rozhlížím
b) se nerozhlížím
c) se rozhlížím jen vpravo

9. Při přecházení
a) se nerozhlížím
b) se rozhlížím jen vlevo
c) se stále rozhlížím

10. Po přechodu jdu
a) vždy vlevo
b) vždy vpravo
c) vlevo i vpravo

11. Chodci na přechodu
a) nemají vždy přednost
b) mají vždy přednost
c) mají přednost ve městě

12. Při jízdě autem
a) se poutám jen na delší
cestu
b) se poutám jen v obci
c) se poutám vždy

13. Do auta nastupuji
a) vždy zleva
b) vždy zprava
c) vždy z krajnice nebo
chodníku

14. Sedím-li v autosedačce
nebo sedáku,
a) už se nemusím poutat
b) musím se poutat
c) poutám se, jen když chci

15. V autě se poutám
a) jen mimo obec
b) jen bez autosedačky
c) vždy

B) Zakroužkuj, co tyto značky znamenají:
a) stezka pro chodce
b) přechod pro chodce
c) zákaz vstupu pro chodce

a) stezka pro chodce
b) přechod pro chodce
c) zákaz vstupu chodců

a) pozor, přechod pro chodce
b) pozor, děti
c) pozor, stezka pro chodce

a) přechod pro chodce
b) stezka pro cyklisty
c) zákaz vstupu chodců

a) zákaz vjezdu všem

a) opravna jízdních kol
b) zákaz vjezdu jízdních kol
c) stezka pro cyklisty

vozidlům
b) zákaz vstupu pro chodce
c) zákaz vjezdu cyklistům
a) zákaz vjezdu vozidel
b) jiné nebezpečí pro cyklisty
c) Stůj, dej přednost v jízdě!

a) hlavní silnice
b) křižovatka
c) silnice I. třídy

