Cvicne skusobne testy
z pravidiel cestnej premavky

pre vsetky skupiny
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1. Motorovym vozidlom sa rozumie
a) kol'ajove a nekofajove vozidlo pohai'iane vlastnym motorom,
b) vozidlo pohai'iane vlastnym motorom s vynimkou motocykla, traktora a motoroveho rucneho
vozfka,
c) nekol'ajove vozidlo pohai'iane vlastnym motorom a trolejbus.

(2 body)

2. Ak vodic znizi rychlost' jazdy alebo ak zastavi vozidlo pred priechodom pre cyklistov,
aby umoznil prejst' cez cestu cyklistom, vodici ostatnych vozidiel iducich rovnakym
smerom su
a) povinnf podstatne zvysit' rychlost' jazdy,
b) takisto povinnf znfzit' rychlosf jazdy alebo zastavif vozidlo, len ak su cyklisti mladsi
ako 12 rokov,
c) takisto povinnf znfzif rychlosf jazdy alebo zastavit' vozidlo; to neplatf pre vodica elektricky.

(2 body)

3. Ak vodic autobusu alebo trolejbusu vychadza z vyhradeneho jazdneho pruhu
do pril'ahleho jazdneho pruhu, vodic jazdiaci v tomto pruhu
a) je povinny vzdy zastavit' vozidlo,
b) je povinny mu dat' prednosf v jazde,
c) nie je povinny mu to umoznif.

(2 body)

4. Vodic je povinny pri obchadzani stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osOb
prihliadnut' na moznost' vbehnutia osOb na vozovku a
a) za tym ucelom jazdit' vzdy rychlost'ou najviac 15 km. h- 1,
b) jazdu prisp6sobit' tak, aby neboli ohrozene,
c) za tym ucelom vzdy zastavit' vozidlo.

(2 body)

5. Vodic, ktory prichadza na krizovatku po ceste neoznacenej dopravnou znackou ako
vedl'ajsia cesta alebo ako hlavna cesta, je povinny dat' prednost' v jazde vozidlu
prichadzaj ucem u
a) zl'ava,
b) po jednosmernej ceste,
c) sprava.

(2 body)

6.
a)
b)
c)

Na motocykli je zakazane
prepravovat' osoby mladsie ako 18 rokov,
pouzivanie okuliarov prepravovanymi osobami,
bocne sedenie prepravovanych osob.

(2 body)

7.
a)
b)
c)

Vodic, ktory sa zucastnil na dopravnej nehode je povinny
bezodkladne zastavit' vozidlo,
bezodkladne privolat' odfahovu sluzbu,
bezodkladne ohlasit' dopravnu nehodu prfslusnej poist'ovni.

(2 body)

8. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa na bicykli

(2 body)
a) po chodníku alebo po pravej krajnici,
b) pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici
vozovky,
c) po chodníku, ak sa tým neohrozujú chodci.

9. V obytnej, pešej a školskej zóne chodci
(2 body)
a) nie sú povinní umožniť vozidlám jazdu,
b) sú povinní umožniť vozidlám jazdu; to platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne,
c) sú povinní umožniť jazdu len vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb; to platí aj pre deti, ktoré sa hrajú
na ceste.
10.Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla

kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
a) je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami,
b) je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami,
c) má uzatvorené havarijné poistenie.

11. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

a) do takejto križovatky vchádza,
b) dôjde k núdzovému zastaveniu vozidla alebo k dopravnej nehode,
c) z takej križovatky vychádza.

12.Vodič nesmie použiť

a) zimné pneumatiky v období od 15. novembra do 31. marca,
b) zvukové výstražné znamenie,
c) použiť na jazdu vozidlo, ktoré svojim farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom
Policajného zboru, Vojenskej polície, Železničnej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného
zboru alebo ostatných hasičských jednotiek.

(2 body)

(2 body)

(2 body)

13. Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom znamená tento

pokyn

a)„Voľno”, ak má obe ruky pripažené,
b) povinnosť odbočiť vpravo alebo vľavo,
c)„Stoj!”; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky.

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

a) najmenej dvojlitrová zásoba náplne do ostrekovačov skiel,
b) kľúč na matice alebo skrutky kolies,
c) odrazové sklo oranžovej farby, ktoré je možné umiestniť na vozovku v prípade núdzového státia.

(1 bod)

(1 bod)

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

a) je vybavené pneumatikami rôznych rozmerov a konštrukcií,
b) najnižší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky,
c) nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti.

(1 bod)

