
1. Na kolejišti číslo 1 vidíš děti jak jedou po chodníku na koloběžce a na bruslích. (doplnit 

scénku do kolejiště) Jak jedu nebo jdu po chodníku?

a) vpravo i vlevo, nesmím ohrozit ostatní chodce

b) vždy vlevo

c) vždy vpravo, nesmím ohrozit ostatní chodce

2. Na kolejišti číslo 3 nastupuje dítě do auta. Zaškrtni, co vždy platí pro jízdu dítěte v autě:

a) nemusí být připoutané

b) při jízdě v autě dítě vždy používá sedačku nebo podsedák a je připoutané bezpečnostním 

pásem

c) ve městě sedačku a podsedák nepoužívá

3. Jak dítě bezpečně do auta nastupuje a vystupuje z něj:

a) dveřmi u chodníku nebo krajnice

b) z jakékoli strany

4. Na kolejišti číslo 1 vidíš pána, který chce přejít vozovku 

od pizzerie na autobusovou zastávku. Jak se má správně 

rozhlédnout před přecházením silnice?

a) rozhlédne se vpravo

b) rozhlédne se vlevo, vpravo a zase vlevo

c) nerozhlédne se

5. Můžu jít po silnici, pokud nemohu použít chodník? 

a) ano, jdu vždy vpravo

b) ano, jdu vždy vlevo a sleduji provoz kolem sebe

c) je jedno po které straně jdu

6. Na kolejištích se v pravidelně střídá den a noc. Snížená viditelnost je doba kdy:

a) je hůř vidět – například šero, tma, hustý déšť, mlha, sněžení

b) je jasné počasí

c) musí auta svítit
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7. Jestliže přecházím silnici s více jízdními pruhy, tak:

a) se nemusím rozhlížet, protože chodec má vždy přednost

b) jsem opatrný a rozhlížím se pouze na začátku a na konci silnice

c) jsem opatrný a rozlížím se v každém jízdním pruhu

8. Na kolejišti Ústeckého kraje vidíš autobusovou zastávku, 

na které zastavuje autobus. Jak přecházíš silnici 

po vystoupení z autobusu?

a) před autobusem

b) za autobusem 

c) až autobus odjede

9. Na kolejištích vidíš i přechody pro chodce se světelnými signály. Na takovém přechodu:

a) se musím rozhlížet na obě strany před přecházením i při něm

b) se nemusím rozhlížet vlevo

c) se nerozhlížím, protože mám zelenou

10. Jestliže se během přecházení na přechodu se světelnými signály rozsvítí červený panáček, 

tak:

a) se vrátím zpátky na chodník

b) zůstanu stát na místě

c) si pospíším a dokončím přecházení

11. Spáruj správně názvy značek s obrázky a značky vybarvi podle skutečnosti.

a) přechod pro chodce

b) hlavní silnice

c) stezka pro cyklisty

d) stůj, dej přednost v jízdě
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