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Pracovný list 

Ľudstvo si od nepamäti nechávalo odkazy v podobe obrázkov, pomocou ktorých si 

odovzdávalo dôležité informácie. Obrázkové znaky sa dodnes najviac uplatňujú práve 

v dopravnej komunikácii. Prvé dopravné značky vznikli a používali sa už niekedy 

v starovekom Grécku a v Ríme. Najprv to boli tzv. míľniky, ktoré stáli popri cestách. 

Neskôr vznikali výstražné značky. I dnes sú dopravné značky dôležitou súčasťou 

cestnej premávky. Pozývam Vás do sveta dopravných značiek! 

Vieš, čo znamenajú tieto dopravné značky ? 

1.        

a/ hlavná cesta                                                                               

b/ cesta pre motorové vozidlá                                                                                      

c/ vedľajšia cesta                                                                                                        
 

2. 

a/ zákruta vľavo 

b/ nebezpečné stúpanie 

c/ zákaz odbočovania vľavo 

 

 

3. 

a/ dvojitá zákruta, prvá vľavo 

b/ spôsob obchádzania prekážky 

c/ nebezpečenstvo šmyku        

                 
 

4. 

   a/ polícia 

   b/ parkovisko 

   c/ pešia zóna 

                 

 

5. 

   a/ priechod pre chodcov 

   b/ zákaz vstupu chodcov 

   c/ pešia zóna 

 

6. 

a/ zúžená vozovka (z oboch strán)  

b/ zníženie počtu jazdných pruhov (z oboch strán)  

c/ koniec cesty pre motorové vozidlá 
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7. 

a/ zakazuje vjazd cyklistom 

b/ prikazuje cyklistom zastaviť 

c/ upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú vozovku, alebo na ňu    

    vchádzajú  

 

8. 

a/ úsek cesty, ktorej povrch je znečistený a za mokra klzký 

b/ povinnosť použiť pri jazde snehové reťaze 

c/ úsek cesty, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo   

    na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice 

 

9. 

  a/ nemocnica 

  b/ prvá pomoc 

  c/ parkovisko vyhradené pre sanitné vozidlá 

 

10. 

  a/ odpočívadlo 

  b/ čerpacia stanica 

  c/ hotel alebo motel 

 

 

11. 

  a/ nerovnosť vozovky 

  b/ tunel 

  c/ zdvíhací most 

 

 

12. 

     a/ obytná zóna 

     b/ cestička pre cyklistov 

     c/ priechod pre cyklistov 

 

13. 

a/ tunel    

b/ zákaz vjazdu 

c/ nadchod 

 

14. 

a/ dvojitá zákruta, prvá vľavo      

b/ nebezpečenstvo šmyku 

c/ nerovnosť vozovky 

 
zdroj: www.vodicak.sk 

 

http://www.vodicak.sk/


 
 

 

http://portal.zselaniho.sk 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

a               

b               

c               

 


