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Pravda, první lekce je opravdu rozsáhlá. Jestliže
ale chceme co nejdříve do silničního provozu,
musíme zabrat. Kromě toho dopravní značky
jsou příjemným, „obrázkovým“ tématem.
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Pokud už známe postup řešení situací na křižovatkách
a všechna související ustanovení zákona, můžeme se
pustit do testových otázek.
Na www.schroter.cz jsou testové otázky vztahující se
ke křižovatkám opatřeny výkladem. Jestliže tedy
kliknete chybně, budete alespoň vědět, proč jste udělali
chybu a proč pojedou vozidla právě tak a ne jinak.
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Související předpisy – výběr z níže uvedených zákonů
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Blížíme se do finále a vy už si chcete zkusit souhrnné závěrečné, tzv. ostré testy.
Jestliže však nebudeme mít probranou potřebnou látku, kterou testy obsahují,
bude to jen marné plácnutí do vody.
Zkušební testy obsahují nejvíce otázek z pravidel provozu, dopravních značek a
řešení dopravních situací. Tuto část už máme za sebou.
V závěrečném testu jsou ale také ještě otázky na téma „Zásady Bezpečné Jízdy“,
„Ovládání a Údržba Vozidla“ a „Zdravotnická Příprava“. I o těchto tématech
bychom měli něco vědět, obvykle bývají probírána v průběhu kurzu autoškoly.
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Zásady bezpečné jízdy
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Teorie jízdy
Zásady bezpečné jízdy
Několik tipů převzatých přímo z e-testů

Ovládání a údržba vozidla
Seznámení s vozidlem, kontrola a nezbytná údržba vozidla

Hotovo?

str. 27
str. 39
str. 45
Učebnice

Hotovo?

str. 11

Zdravotnická příprava
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Poskytnutí první pomoci, život zachraňující úkony a jiné
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O vyučovacím předmětu „Opakování a přezkoušení“, o nástrahách testu
10 papírových souhrnných testů v učebnici
5 souhrnných testů na www.schroter.cz
Souhrnné testy na webových stránkách Ministerstva dopravy
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Máte-li vše skutečně probráno, zvládnuto a odškrtnuto jako „Hotovo“, pak jste udělali maximum pro to, abyste
v teoretické části závěrečné zkoušky uspěli. Jste připraveni a můžete mít potřebné sebevědomí!
Pozor ale, ještě je zde závěrečná zkouška z praktické jízdy…
S jistým nadhledem však lze říci, že není až tak důležité, zda u zkoušky prospějete či nikoliv, nebo zda
uspějete až na podruhé. Zejména do zkoušky z praktické jízdy může zasáhnout řada okolností, výjimečně i
ješitnost, samolibost či arogance zkušebního komisaře. Důležité je, že jste v teoretické rovině udělali vše
pro vaši budoucí bezpečnou jízdu, přitom výsledek závěrečné zkoušky nemusí být rozhodující.
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