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Pracovný list
1.Bicykel blatníkmi
a) musí byť vybavený,
b) musí byť vybavený, len ak je určený na športové účely,
c) môže byť vybavený.

2. Na bicykli sa jazdí predovšetkým
a) po chodníku,
b) po ľavej krajnici,
c) po cestičke pre cyklistov.

3. Osoba mladšia ako 10 rokov smie na bicykli s výnimkou poľných ciest, lesných ciest a obytných
zón jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako
a) 18 rokov, ktorá je držiteľom vodičského preukazu,
b) 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozrela,
c) 12 rokov, ktorú tým poverili rodičia cyklistu.
4. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je schodná, jazdí sa na bicykli
a) po chodníkoch alebo po pravej strane,
b) pri pravom okraji vozovky, ak sa tým neohrozujú alebo neobmedzujú chodci,
c) po chodníku, ak sa tým neobmedzujú chodci.
5. Cyklisti smú jazdiť
a) najviac dvaja vedľa seba,
b) bez držania riadidiel, ak v blízkosti nie sú motorové vozidlá,
c) len jednotlivo za sebou.
6. Pri zníženej viditeľnosti cyklisti
a) nesmú jazdiť bez osvetlenia bicykla,
b) smú jazdiť bez osvetlenia bicykla len na cestičke pre cyklistov,
c) smú jazdiť bez osvetlenia bicykla v obci.
7. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo
a) tlačí bicykel alebo moped,
b) jazdí na bicykli alebo tlačí bicykel alebo moped,
c) jazdí na bicykli alebo na mopede.
8. Chodec
a) smie prekonávať zábradlie alebo iné zábrany, ak v blízkosti nie je priechod pre chodcov,
b) nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany,
c) nesmie na priechode pre chodcov fajčiť.
9. Na priechode pre chodcov sa chodí
a) vpravo,
b) vľavo,
c) v strede.
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10. Hry detí na ceste sú dovolené
a) len v obytnej zóne,
b) len v pešej zóne,
c) aj v obytnej, aj pešej zóne.
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