Otázka č. 1087
Můžete jako řidič motorového vozidla z výhledu zastavit u okraje vozovky na dobu nezbytně nutnou
k vystoupení spolujezdce?

A✔

Ne.

B

Ano

C

Ano, ale jen v případě, že neohrozím nebo neomezím cyklistu jedoucího v jízdním pruhu
pro cyklisty.

Otázka č. 1107
Má vozidlo dle kontrolní nálepky na fotografii k dnešnímu dni platnou technickou prohlídku?

A✔

Ne.

B

Ano.

C

Nelze určit.

Otázka č. 1244
Dodržel řidič červeného nákladního automobilu při rychlosti 72 km/h (20m/s) bezpečnou vzdálenost
za vozidlem jedoucím před ním?

A✔

Ne

B

Ano

Otázka č. 1361
Tato svislá dopravní značka označuje:

A✔

Parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob.

B

Záchytné parkoviště, ze kterého lze pokračovat v jízdě prostředkem hromadné dopravy
osob.

C

Parkoviště, kde je dovoleno zastavení a stání.

Otázka č. 1374
Správná pozice rukou na volantu u vozidla vybavenéch airbagem je výrobci vozidla doporučena:

V pozici 9 a 3 hod (tři čtvrtě na tři).

A✔

V pozici 10 a 2 hod (za deset dvě).

B

Jedna ruka v pozici na 12 hod.

C

Otázka č. 1384
Který z uvedených vzorů registračních značek je určen pro použití na nosiči jízdních kol?

A✔

B

C

Otázka č. 1392
Může telefonování za jízdy při použití Handsfree ovlivnit reakční dobu řidiče?

A✔

Ano.

B

Ne, reakční doba řidiče při použití Handsfree zůstává stejná a nemá vliv na dráhu pro
zastavení vozidla.

C

Ne, závisí pouze na tom s kým telefonuje.

Otázka č. 1398
Je minimální bezpečná vzdálenost mezi jedoucími vozidly zákonem přesně definována v metrech?

A✔

Ne, je třeba zvážit všechny možné faktory. Zejména rychlost, technický stav a konstrukci
vozidla, klimatické a adhezní podmínky a reakční dobu řidiče.

B

Ano, je třeba dodržet vždy bezpečnou vzdálenost minimálně 20 metrů a u nákladních
automobilů a autobusů vždy 30 metrů.

C

Ano, je třeba dodržet vždy bezpečnou vzdálenost minimálně 30 metrů a u nákladních
automobilů a autobusů vždy 40 metrů.

Otázka č. 1400
Ovlivní ovládání navigačního systému vozidla za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k vyřešení
mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?

A✔

Ano. Řidič se musí plně věnovat řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na pozemních
komunikacích.

B

Ne. Ovládat navigační systém vozidla za jízdy neprodlužuje reakční dobu řidiče.

Otázka č. 1402
Ovlivní připojování nabíječky k mobilnímu telefonu za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k vyřešení
mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?

A✔

Ano. Řidič se musí plně věnovat řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na pozemních
komunikacích.

B

Ne. Pouhé zapojení nabíječky k mobilnímu telefonu nemůže mít vliv na reakční dobu řidiče
a ovlivnit tak vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích.

C

Ne. Řidič má povinnost mít ve vozidle zapnutý mobilní telefon.

Otázka č. 1403
Ovlivní používání zkrášlovacích prostředků za jízdy reakční dobu řidiče nutnou ke sledování a
řešení situací v provozu na pozemních komunikacích?

A✔

Ano. Řidič se musí plně věnovat řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na pozemních
komunikacích.

B

Ne. Protože je důležité dojet do cílové destinace náležitě upraven.

C

Ne. Protože je možné volant držet bezpečně i jednou rukou.

Otázka č. 1404
Může ovlivnit nevhodné obutí řidiče reakční dobu nutnou k vyřešení mimořádné události v provozu
na pozemních komunikacích?

A✔

Ano. Je vhodné používat k řízení obuv nelimitující řidiče při ovládání vozidla. Zejména při
krizovém brzdění.

B

Ne. Obuv nemá žádný vliv na řízení vozidla

C

Ne. Je důležité dobře vypadat i při řízení motorového vozidla.

Otázka č. 1405
Může ovlivnit používání nevhodného obutí za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k řešení situací v
provozu na pozemních komunikacích?

A✔

Ano. Je vhodné používat k řízení obuv nelimitující řidiče při ovládání vozidla. Zejména při
krizovém brždění.

B

Ne. Obuv nemá žádný vliv na řízení vozidla.

C

Ne. Zejména v letním období je vhodné používat otevřenou obuv.

Otázka č. 1406
Může ovlivnit nevhodně zabezpečené zvíře za jízdy reakční dobu řidiče a čas nutný k vyřešení
mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?

A✔

Ano. Povinností řidiče je zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče a
přepravované osoby.

B

Ne. Pokud nepřesahuje 20 cm v kohoutku.

C

Ne. Pokud prošlo náležitým výcvikem a tréninkem zajišťujícím jeho bezproblémové
chování za jízdy vozidlem.

Otázka č. 1415
Za snížené viditelnosti, deště a zhoršených klimatických podmínek je bezpečný odstup za vpředu
jedoucím vozidlem?

A✔

Časový odstup minimálně o 1 sekundu delší než za běžných podmínek.

B

Kratší než za dobré viditelnosti nebo běžných povětrnostních podmínek.

C

Stejný jako za dobré viditelnosti nebo běžných povětrnostních podmínek.

Otázka č. 1416
Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vpředu jedoucím vozidlem je v ČR:

A✔

jednou z nejčastějších příčin vzniku dopravních nehod.

B

jednou z nejméně častých příčin vzniku dopravních nehod.

C

jedním z faktorů, který nemá na bezpečnost silničního provozu významný vliv.

Otázka č. 1420
Jakou metodou lze v případě krizové situace minimalizovat brzdnou dráhu na většině povrchů
vozovky s vozidlem, které je vybaveno ABS?

A✔

Prudkým a silným sešlápnutím brzdového pedálu společně se sešlápnutím spojkového
pedálu až k podlaze vozidla.

B

Přerušovaným brzděním.

C

Citlivým zabrzděním, zejména na kluzkých površích, a podřazováním na nižší převodové
stupně.

Otázka č. 1421
Jakým způsobem lze určit optimální bezpečnou vzdálenost za vpředu jedoucím vozidlem?

A✔

Metodou, při které se údaje vzdálenosti převádí na odhad času. Na začátek je třeba zvolit
nějaký pevný bod na okraji pozemní komunikace (například strom). Od okamžiku, kdy
vozidlo jedoucí před námi tento bod míjí, začne řidič počítat sekundy. Je-li interval, kdy ke
zvolenému bodu přijede vozidlo kratší než 2 sekundy, nejedná se o minimální bezpečnou
vzdálenost.

B

Vždy minimálně 20 metrů od předu jedoucího vozidla, přičemž tuto vzdálenost řidič
odhadne pomocí pevných bodů u pozemní komunikace

C

Vzdáleností mezi patníky u pozemní komunikace při jakékoliv rychlosti

Otázka č. 1425
Jakým způsobem systém Front assist (systém zabraňující, nebo snižující následky čelního střetu)
pomáhá v krizové situaci?

A✔

Radarovým senzorem, případně doplněným o obrysovou kameru, umístěným v přední
části automobilu vyhodnocuje jeho vzdálenost od překážky a v případě nutnosti aktivuje
brzdový systém. Před aktivací brzd upozorní řidiče zvukovým a vizuálním znamením.

B

Kamerou umístěnou v přední části automobilu nahrává viníka dopravní nehody.

C

Zesílením přední části automobilu zmírňuje následky případné dopravní nehody.

Otázka č. 1427
V případě porušení povinnosti uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem
vozidla (tzv. povinné ručení):

A✔

musí vlastník nebo provozovatel vozidla uhradit České kanceláři pojistitelů příspěvek do
garančního fondu za každý den porušení této povinnosti.

B

nehrozí vlastníkovi a provozovateli vozidla žádný postih, pokud není provozem vozidla v
daném období způsobena žádná újma.

C

musí vlastník nebo provozovatel vozidla uzavřít pojištění zpětně.

Otázka č. 1428
V případě vzniku újmy způsobené provozem vozidla bez platného pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla (tzn. vozidlem bez tzv. povinného ručení) poškozený:

A✔

uplatní svůj nárok na plnění za způsobenou újmu u České kanceláře pojistitelů.

B

uplatní svůj nárok na plnění za způsobenou újmu u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností příslušného podle místa vzniku škodné události.

C

nemá právo uplatnit nárok na plnění za způsobenou újmu.

Otázka č. 1439
Může ovlivnit volba obuvi dráhu nutnou pro zastavení vozidla v případě mimořádné události v
provozu na pozemních komunikacích? Ve které ze znázorněných situací je řízení a ovládání vozidla
nejvíce bezpečné?

A✔

B

C

Otázka č. 1447
Záchranářská ulička se tvoří:

A✔

V momentě zpomalování vozidel v souvislé koloně.

B

Až po příjezdu vozidel s právem přednosti v jízdě.

C

Jen pokud je na vozovce místo na uvolnění jízdního pruhu.

Otázka č. 1453
Řidič vozidla z výhledu pokračující v přímém směru:

A✔

musí za vyobrazenou dopravní značkou dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na
zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům
hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

B

musí za vyobrazenou dopravní značkou dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na
zvířatech přijíždějícím zleva nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných
zvířat se zvířaty přicházejícím zleva.

C

musí za vyobrazenou dopravní značkou dát přednost v jízdě pouze vozidlům.

Otázka č. 1454
V rámci dodržování bezpečné a defenzivní jízdy (například na dovolenou či služební cestu) by měl
řidič vozidla z výhledu ve vyobrazené dopravní situaci:

A✔

vidět na vozovce minimálně dvě šipky za vpředu jedoucím vozidlem za běžných podmínek
a dodržet tak doporučenou bezpečnou vzdálenost jedoucích vozidel.

B

vidět na vozovce minimálně jednu šipku za vpředu jedoucím vozidlem za běžných
podmínek a dodržet tak doporučenou bezpečnou vzdálenost jedoucích vozidel.

C

vidět na vozovce minimálně jednu šipku pouze za vpředu jedoucím osobním vozidlem za
běžných podmínek.

Otázka č. 1458
Systém ESC (ESP):

A✔

Systém který pomáhá stabilizovat vozidlo při začínajícím smyku.

B

Zajišťuje vyšší brzdný účinek automobilu.

C

Udržuje vozidlo v jízdních pruzích.

Otázka č. 1460
Airbag:

A✔

Plní svou fukci pouze při řádném užití bezpečnostních pásů.

B

Plně nahrazuje funkci bezpečnostních pásů.

C

Aktivuje se pouze při zapnutí bezpečnostního pásu.

Otázka č. 1471
Má vozidlo dle kontrolní nálepky na fotografii platnou technickou prohlídku?

A✔

Ano.

B

Ne.

C

Nelze určit.

Otázka č. 1475
Ovlivní používání zkrášlovacích prostředků za jízdy reakční dobu řidiče nutnou ke sledování a
řešení situací v provozu na pozemních komunikacích?

A✔

Ano. Řidič se musí věnovat plně řízení vozidla a sledovat situace v provozu na pozemních
komunikacích.

B

Ne. Je důležité přijet do cílové destinace řádně a náležitě upraven/upravena.

C

Ne. Při řazení rychlostních stupňů také nemusím držet volant oběma rukama

Otázka č. 1476
Ovlivní konzumace potravin za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k vyřešení mimořádné události v
provozu na pozemních komunikacích?

A✔

Ano. Řidič se musí věnovat plně řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na pozemních
komunikacích.

B

Ne. Konzumace potravin není zakázána.

C

Ne. Pokud konzumuje lehkou a vyváženou stravu.

