ZKOUŠKA
PK-Tarif
Jméno:

Os. č.

Útvar:

ID testu:

Tarif a tarifní zásady
1)
a)

Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B:

1 b.
ID otázky: 3674
a) pro jednotlivé jízdné započítávají samostatně (tedy jako dvě pásma) a pro předplatné jako jedno
pásmo
b) pro jednotlivé jízdné a pro předplatné započítávají jako jedno pásmo
c) pro předplatné započítávají samostatně (tedy jako dvě pásma) a pro jednotlivé jízdné jako jedno
pásmo

2)

SMS jízdenka je neplatná:

c)

a) byla-li použita k úhradě přepravného za psa
b) byla-li použita v tarifním pásmu P
c) byla-li použita mimo tarifní pásmo P

3)

Cena přestupní jízdenky pro 3 tarifní pásma pro cestujícího ve věku od 6 do 15 let činí:

a)

a) 12,- Kč
b) 7,- Kč
c) 13,- Kč

4)

Časová krátkodobá jízdenka v ceně 110 Kč platí:

a)

1 b.
ID otázky: 3675

1 b.
ID otázky: 3676

1 b.
ID otázky: 3677
a) 24 hodin od označení a to jako jízdní doklad síťový s libovolným počtem přestupů na území hl. m.
Prahy (v pásmech P+0 vč. pásma B) a opravňuje držitele k bezplatně přepravě 1 zavazadla
podléhajícího placení přepravného
b) v den zakoupení a to jako jízdní doklad síťový s libovolným počtem přestupů na území hl. m. Prahy
(v pásmech P+0) a opravňuje držitele k bezplatné přepravě 1 zavazadla podléhajícího placení
přepravného a k současné přepravě 1 dítěte ve věku od 6 do 15 let věku bez dalšího doplatku
c) 24 hodin od označení a to jako jízdní doklad síťový s libovolným počtem přestupů ve všech
tarifních pásmech PID pro dítě od 6 do 15 let

5)

Průkazka PID pro seniory:

b)

a) opravňuje držitele k používání zvýhodněných předplatních jízdenek v PID
b) opravňuje držitele k používání zvýhodněných předplatních jízdenek nebo jízdenek pro jednotlivou
jízdu na území hl. m. Prahy (v pásmech „P a 0“)
c) opravňuje držitele k používání zvýhodněných předplatních jízdenek nebo jízdenek pro jednotlivou
jízdu v PID

6)

Přepravné za jízdní kolo v metru činí:

a)

a) 0,- Kč
b) 13,- Kč
c) 26,- Kč
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7)

Přepravné za jízdní kolo v tramvaji činí:

a)

a) 0,- Kč
b) 26,- Kč
c) přeprava není dovolena

8)

Cena přestupní jízdenky pro čtyři tarifní pásma pro cestujícího ve věku 16 let činí:

c)

a) 20,- Kč
b) 13,- Kč
c) 32,- Kč

9)

Cena přestupní jízdenky pro čtyři vnější tarifní pásma pro důchodce činí:

b)

a) 13,- Kč
b) 32,- Kč
c) 20,- Kč

10)

Průkaz ISIC studenta střední školy:

a)

1 b.
ID otázky: 3680

1 b.
ID otázky: 3681

1 b.
ID otázky: 3682

1 b.
ID otázky: 3683
a) lze použít jako průkazku PID studenta střední školy od 15 do 26 let s výjimkou studentů trvale
výdělečně činných, pro držitele osobní karty Opencard starší 19 let slouží tento průkaz jako potvrzení
o studiu
b) pro držitele karet Opencard slouží tento průkaz jako potvrzení o studiu
c) lze použít jako průkazku PlD studenta střední školy od 15 do 26 let s výjimkou studentů trvale
výdělečně činných, pro držitele osobní karty Opencard však neslouží tento průkaz jako potvrzení o
studiu

11)

Přepravné za psa bez schrány pro dvě vnější tarifní pásma činí:

b)

a) 20,- Kč
b) 0,- Kč
c) 10,- Kč

12)

Cena zvláštní zlevněné žákovské přestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu pro žáka ve
1 b.
věku od 15 do 26 let, držitele platného žákovského průkazu, pro tři vnější tarifní pásma
ID otázky: 3685
činí:

a)

1 b.
ID otázky: 3684

a) 18,- Kč
b) 8,- Kč
c) 14,- Kč

13)
b)

Osobní karta Opencard:

1 b.
ID otázky: 3686
a) je platný jízdní doklad i v případě není-li držitelem současně doložen nárok na uplatňovanou slevu
jízdného
b) je neplatný jízdní doklad v případě není-li držitelem současně doložen nárok na uplatňovanou
slevu jízdného
c) platí jako jízdní doklad pouze na území hl.m.Prahy t.j. v tarifních pásmech P, 0 a B

14)

Cena jízdenky umožňující přestup ve dvou navazujících vnějších tarifních pásmech

c)

a) 8,- Kč
b) 10,- Kč
c) 12,- Kč
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15)

Cena jízdenky umožňující přestup ve dvou navazujících vnějších tarifních pásmech pro
důchodce a seniory činí:

a)

1 b.
ID otázky: 3688

a) 12,- Kč
b) 7,- Kč
c) 10,- Kč

16)

Jednotlivé jízdné pro žáka ve věku od 6 do 15 let, držitele platného žákovského průkazu
v městském autobusu (v pásmu P) činí

a)

1 b.
ID otázky: 3689

a) 16,- Kč
b) 10,- Kč
c) 8,- Kč

17)

Cena přestupní jízdenky pro tři vnější tarifní pásma pro držitele průkazky PID pro
důchodce:

b)

1 b.
ID otázky: 3690

a) 10,- Kč
b) 24,- Kč
c) 14,- Kč

18)

Cena jízdenky pro čtyři tarifní pásma k úhradě přepravného za psa činí:

a)

a) 16,- Kč
b) 20,- Kč
c) 13,- Kč

19)

Cena přestupní jízdenky pro čtyři tarifní pásma mimo území hl. m. Prahy činí:

a)

a) 32,- Kč
b) 26,- Kč
c) 20,- Kč

20)

V provozu PID (mimo vlaky ČD) se bezplatně přepravují:

b)

a) občané CR a osoby s trvalým pobytem v CFl starší 70 let
b) osoby starší 70 let
c) občané CR a osoby s trvalým pobytem v CFt starší 65 let

21)

V případě osobní karty se jedná o neplatný jízdní doklad:

1 b.
ID otázky: 3691

1 b.
ID otázky: 3692

1 b.
ID otázky: 3693

b)

1 b.
ID otázky: 3694
a) nelze-li její platnost na místě zkontrolovat z důvodu závady na technickém zařízení kontrolora
b) není-li jejím držitelem současně doložen nárok na uplatňovanou slevu z jízdného
c) je-Ii využívána jako jízdní doklad osobou držitele

22)

Při žádosti o vystavení průkazky PID nebo nahrání slevové kategorie JUNIOR od 15 do
19 let na osobní kartu opencard je žadatel povinen:

b)

1 b.
ID otázky: 3695

a) prokázat nárok na slevu potvrzením o studiu a poskytnout požadované osobní údaje
b) doložit věk a poskytnout požadované osobní údaje
c) doložit studium na střední škole a poskytnout požadované osobní údaje
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23)

Tarifní pásmo 0, jehož součástí je pásmo B se pro jednotlivé jízdné:

b)

a) a pro předplatné započítávají jako dvě tarifní pásma
b) započítávají jako dvě tarifní pásma a pro předplatné jako jedno pásmo
c) a pro předplatné započítávají jako jedno tarifní pásmo

24)

Cestující bez platné jízdenky za zavazadlo zaplatí na místě:

a)

a) stanovené přepravné a přirážku ve výši 100 Kč
b) přirážku ve výši 400 Kč
c) stanovené přepravné a přirážku ve výši 200 Kč

25)

Přestupní jízdenka pro čtyři tarifní pásma označená v pásmu P

a)

a) 90 minut od označení
b) 75 minut od označení
c) 120 minut od označení

26)

Přestupní jednotlivé jízdné za 16 Kč může použít:

c)

a) držitel průkazky PID pro důchodce ve vnějších tarifních pásmech
b) cestující ve věku od 15 do 26 let
c) cestující ve věku 14 let

27)

Časovou jízdenku zvýhodněnou pro důchodce smí použít:

c)

a) poživatel starobního nebo invalidního důchodu starší 65 let
b) poživatel starobního nebo invalidního důchodu ve věku 60 - 70 let, nebo občan ČR po dovršení
důchodového věku
c) osoba s trvalým pobytem v ČR, která je poživatelem starobního či invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně

28)

Průkaz studenta vysokých škol (ČVUT, VŠE, ČZU, UK, AMU, VŠCHT):

a)

1 b.
ID otázky: 3696

1 b.
ID otázky: 3697

1 b.
ID otázky: 3698

1 b.
ID otázky: 3699

1 b.
ID otázky: 3700

1 b.
ID otázky: 3701
a) lze použít k prokázání nároku na slevu jízdného, pro držitele osobní karty opencard starší 19 - 26
let slouží tento průkaz jako potvrzení o studiu
b) pro držitele osobní karty Opencard neslouží tento průkaz jako potvrzení o studiu
c) pro držitele karet Opencard slouží tento průkaz jako potvrzení o studiu

29)

Přepravné za dětský kočárek obsazený dítětem činí:

b)

a) 14,- Kč
b) 0,- Kč
c) 10,- Kč

30)

Držitel platné časové jízdenky občanské zvýhodněné má v systému PID při dodržení
smluvních přepravních podmínek právo na:

a)

1 b.
ID otázky: 3702

1 b.
ID otázky: 3703

a) bezplatnou přepravu 1 zavazadla podléhajícího placení přepravného a o sobotách, nedělích a
svátcích v pásmech P, 0 a B také jednoho dítěte do 15 let s vyjímkou vlaků ČD
b) bezplatnou přepravu 1 zavazadla podléhajícího placení přepravného a jednoho dítěte do 15 let
c) bezplatnou přepravu 1 zavazadla podléhajícího placení přepravného a o sobotách, nedělích a
svátcích také jednoho dítěte do 15 let
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31)

Držitel průkazu ZTP-P má právo na:

b)

a) bezplatnou přepravu včetně 1 zavazadla
b) bezplatnou přepravu včetně doprovázející osoby a psa
c) místo k sezení a bezplatnou přepravu zavazadel

32)

Bezplatně se v provozu PID (mimo vlaky ČD) přepravuje:

c)

a) držitel průkazu TP
b) osoba starší 65 let
c) držitelé průkazu ZTP-P

33)

Předplatní krátkodobá jízdenka s platností 3 dny platí:

b)

a) 3 kalendářní dny od označení včetně dne označení a bezplatné přepravy 1 zavazadla
b) 72 hodin od označení
c) ve dnech na ní vyznačených a současné přepravy 1 dítěte ve věku od 6 do 15 let věku bez dalšího
doplatku

34)

Maximální rozměry zavazadel, která lze přepravovat bezplatně, jsou:

a)

a) 25 x 45 X 70 cm
b) 20 x 30 x 60 cm
c) 50 x 60 x 80 cm

35)

Přestupní jízdenka pro čtyři pásma označená v neděli v 9:55 hodin

c)

a) 75 minut od označení
b) 120 minut od označení
c) 90 minut od označení

36)

Bezplatně se v provozu PID (mimo vlaky ČD) přepravuje:

b)

a) občan ČR starší 70 let
b) osoba starší 70 let
c) osoba s trvalým pobytem v CR starší 65 let

37)

SMS jízdenka:

c)

a) v pásmu P platí 75 minut od zakoupení
b) v pásmu P platí 75 minut v rozsahu časů stanovených v SMS jízdence
c) v pásmu 0 neplatí

38)

Průkaz studenta vysokých škol - Českého vysokého učení

a)

a) k prokázání nároku na slevu jízdného v PID v pásmech P a 0
b) k prokázání nároku na slevu jízdného v celém systému PID
c) k prokázání nároku na slevu jízdného v celém systému PID a k bezplatné přepravě 1 zavazadla
které podléhá placení přepravného

39)

Cestující je povinen:

a)

1 b.
ID otázky: 3704

1 b.
ID otázky: 3705

1 b.
ID otázky: 3706

1 b.
ID otázky: 3707

1 b.
ID otázky: 3708

1 b.
ID otázky: 3709

1 b.
ID otázky: 3710

1 b.
ID otázky: 3711

1 b.
ID otázky: 3712
a) nastoupit do vozidla s již přijatou platnou SMS jízdenkou na mobilním komunikačním zařízení
b) nastoupit do vozidla až po zakoupení SMS jízdenky
c) použít SMS jízdenku pouze v tarifních pásmech P, 0 a B
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Časový kupon pro kalendářní období jednoho čtvrtletí platí:

a)

1 b.
ID otázky: 3713
a) také poslední den měsíce před započetím a tři dny následující po ukončení jeho platnosti
b) také poslední tři dny měsíce před započetím a jeden den následující po ukončení jeho platnosti
c) pouze v rozsahu platnosti uvedeném na kuponu

41)

Pásmem „0“ se rozumí:

a)

a) úseky příměstských autobusových linek PID vedené na území hl. m. Prahy
b) úseky autobusových linek vedené na území hl. m. Prahy
c) úseky příměstských autobusových linek PID vedené na okraji vnějšího tarifního pásma

42)

Časový kupon 30 denní časové jízdenky s volitelným začátkem doby platnosti platí:

40)

1 b.
ID otázky: 3714

c)

1 b.
ID otázky: 3715
a) také poslední den měsíce před započetím a tři dny následující po ukončení jeho platnosti
b) také poslední tři dny měsíce před započetím a jeden den následující po ukončení jeho platností
c) pouze v rozsahu časových dat uvedených na kuponu

43)

Bezplatně se v provozu PID (mimo vlaky ČD) přepravují:

a)

a) děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10-ti let
b) poslanci a senátoři Parlamentu ČR
c) osoby starší 70 let jsou-li občany CR

44)

Přepravné za jízdní kolo v cyklobusu činí:

b)

a) 0,- Kč
b) 16,- Kč
c) 14,- Kč

45)

Přestupní jízdenka pro čtyři tarifní pásma platí v pásmu P+0 v pracovní den:

b)

a) 75 minut od označení
b) 90 minut od označení
c) v době od 5:00 do 21:00 hod. 90 minut od označení

46)

24hodinová časová krátkodobá jízdenka v ceně 160 Kč platí:

a)

a) ve všech tarifních pásmech PID
b) pouze na území hl. m. Prahy (v pásmech P a 0)
c) ve všech tarifních pásmech PID mimo pásmo „B“

47)

Pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah opravňuje držitele:

b)

a) k bezplatné přepravě ve všech prostředcích PID
b) k bezplatné přepravě v tramvajích, metru a na lanové dráze na Petřín
c) k bezplatné přepravě v městských a příměstských linkách PID

48)

Předplatní časová krátkodobá jízdenka za 110 Kč:

a)

a) platí pouze v tarifních pásmech P a 0 vč. pásma B
b) platí ve dvou navazujících tarifních pásmech PID
c) platí ve všech tarifních pásmech PID
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49)

Cena zvláštní zlevněné žákovské jízdenky pro 2 tarifní pásma s platností 30 minut pro
žáky a studenty ve věku od 15 do 26 let činí:

b)

1 b.
ID otázky: 3722

a) 15,- Kč
b) 13,- Kč
c) 10,- Kč

50)

Jízdenka v ceně 32 Kč označená v sobotu v 19:55 hodin v pásmu P platí:

c)

a) 120 minut od označení
b) 75 minut od označení
c) 90 minut od označení

51)

Zvláštní zlevněná žákovská jízdenka pro čtyři vnitřní tarifní pásma

b)

a) platí 60 minut od označení
b) neplatí
c) platí 75 minut od označení

52)

Přestupní jízdenka v ceně 16 Kč označená v 16:30 hodin v tarifním pásmu 2 platí:

c)

a) 75 minut od označení
b) 20 minut od označení
c) 90 minut od označení

53)

Přestupní jízdenka v tarifním pásmu P a 0 v hodnotě 32 kč platí:

a)

a) 90 minut od označení
b) 75 minut od označení
c) 60 minut od označení

54)

Jízdenka v ceně 18 Kč označená v tramvaji:

b)

a) platí 60 minut od označení
b) neplatí
c) platí 90 minut od označení

55)

Časová platnost SMS jízdenky je:

a)

a) v tarifním pásmu P 90 minut v rozsahu časů stanovených v SMS jízdence
b) v tarifních pásmech P a 0 90 minut v rozsahu časů stanovených v SMS jízdence
c) v tarifním pásmu P 75 minut v rozsahu časů stanovených v SMS jízdence

56)

Jízdenka v ceně 24 Kč označená v metru ve 20:45 hodin:

b)

a) neplatí v metru
b) platí 30 minut od označení s možností přestupu mezi linkami ve vnitřních tarifních pásmech
c) platí do vzdálenosti 5 stanic od stanice označení s možností přestupu mezi linkami a bez možnosti
opuštění přepravního prostoru maximálně 30 minut od označení
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57)
a)

Přestupní jízdenka plnocenná v ceně 18 Kč v den státem uznaným jako svátek v pásmu
1 b.
P:
ID otázky: 3730
a) neplatí
b) platí 60 minut od označení
c) platí 75 minut od označení

58)

Přestupní jízdenka pro pět tarifních pásem platí ve vnějších

a)

a) 120 minut od označení
b) 150 minut od označení
c) 180 minut od označení

59)

Přestupní jízdenku pro čtyři tarifní pásma lze použít:

b)

a) na území hl. m. Prahy (P a 0 vč. B) a 1. vnějším tarifním pásmu
b) na území hl. m. Prahy (P a 0 vč. B)
c) v 2. až 6. navazujícím tarifním pásmu

60)

Jednotlivé jízdné pro žáka ve věku od 15 do 26 let, držitele platného žákovského průkazu
1 b.
v pásmu P a 0 činí:
ID otázky: 3733

a)

1 b.
ID otázky: 3731

1 b.
ID otázky: 3732

a) 32,- Kč
b) 13,- Kč
c) 10,- Kč

61)

SMS jízdenka platí:

a)

a) jako přestupní na území Prahy, pouze v pásmu P
b) jako přestupní na území Prahy, v pásmu P, 0 a B
c) jako přestupní pro 4 navazující tarifní pásma

62)

Jízdenka v ceně 16Kč platí pro:

c)

a) pět navazujících tarifních pásem pro žáky a studenty ve věku od 15 let do 26 let
b) čtyři navazující tarifní pásma pro žáky a studenty ve věku od 15 let do 26 let
c) čtyři navazující tarifní pásma pro děti ve věku 6 - 15 let, v pásmech P a 0 také pro držitele
průkazky PID pro důchodce a seniory

63)

Není-li SMS jízdenka na základě přiděleného kódu při přepravní kontrole nalezena:

c)

1 b.
ID otázky: 3734

1 b.
ID otázky: 3735

1 b.
ID otázky: 3736
a) odešle přepravní kontrolor kontrolní SMS a na základě výsledku může být cestující považován za
cestujícího bez platné jízdenky
b) požádá cestující o zaslání duplikátu
c) je cestující považován za cestujícího bez platné jízdenky

64)

Zvláštní zlevněné žákovské jízdné je poskytována:

b)

a) na území hl. m. Prahy (P a 0)
b) pouze na příměstských linkách PID v pásmu 0, B a ve vnějších tarifních pásmech
c) ve všech tarifních pásmech PID
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65)

Přepravné za spoluzavazadlo na území hl. m. Prahy činí:

b)

a) 20,- Kč
b) 16,- Kč
c) 10,- Kč

66)

Funkci průkazky PID plní karta Opencard v případě:

a)

a) osobní karty t.j. s uvedením osobních údajů
b) anonymní karty, t.j. bez uvedení osobních údajů
c) anonymní i osobní karty

67)

Průkaz studenta České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) opravňuje:

c)

a) studenta ČZU k využití zvláštního zlevněného žákovského jízdného
b) studenta ČZU k prokázání nároku na slevu jízdného v PID ve všech tarifních pásmech
c) studenta ČZU k prokázání nároku na slevu jízdného v PID v tarifních pásmech P+0

68)

Zvláštní zlevněné žákovské jízdné:

a)

a) se neposkytuje v měsících červenec a srpen
b) platí jako síťové jízdenky v rámci tarifních pásem
c) platí po celý rok

69)

Za přepravné se v provozu PID (mimo vlaky ČD) přepravuje:

b)

a) jízdní kolo v tramvaji
b) dětský kočárek bez dítěte
c) předměty ve tvaru desky o rozměrech 99 x 99 x 4 cm

70)

Zakoupením SMS jízdenky:

a)

1 b.
ID otázky: 3738

1 b.
ID otázky: 3739

1 b.
ID otázky: 3740

1 b.
ID otázky: 3741

1 b.
ID otázky: 3742

1 b.
ID otázky: 3743
a) cestující souhlasí stím, že k ověření platnosti této jízdenky poskytne přepravnímu kontrolorovi
telefonní číslo z něhož byla SMS jízdenka zakoupena
b) má cestující právo také na bezplatnou přepravu 1 zavazadla podléhajícího placení dovozného
c) má cestující právo také na bezplatnou přepravu 1 dítěte ve věku od 6 do 15 let

71)

Přepravné za psa bez schrány ve vnějších tarifních pásmech činí:

c)

a) 26,- Kč
b) 13,- Kč
c) 16,- Kč bez ohledu na počet projížděných tarifních pásem

72)

Časová jízdenka krátkodobá 24 hodinová v ceně 160 Kč:

b)

a) platí JEN na území hl.m.Prahy (v pásmech P a 0)
b) platí ve všech tarifních pásmech PID
c) není součástí platného tarifu PID

73)

Časová jízdenka krátkodobá 24 hodinová v ceně 110 Kč:

b)

a) ve dvou libovolných navazujících tarifních pásmech PID
b) pouze v tarifních pásmech P a 0 vč. pásma B
c) ve všech tarifních pásmech PID
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74)
a)

75)
a)

Časová jízdenka krátkodobá 24 hodinová v ceně 55 Kč:

1 b.
ID otázky: 3747
a) platí i pro důchodce jako doklad o zaplacení přepravného za 1 zavazadlo podléhající placení
přepravného v tarifních pásmech P a 0 vč. pásma B
b) platí i jako doklad o zaplacení přepravného za 1 zavazadlo podléhající placení přepravného ve
všech tarifních pásmech PID
c) neplatí jako doklad o zaplacení přepravného

Nárok na používání zvýhodněných jízdenek pro jednotlivou jízdu v systému PID mají:

1 b.
ID otázky: 3748
a) držitelé průkazky PID pro děti od 6 do 15 let a v pásmech P a 0 (vč. pásma b) také držitelé
průkazky PID pro důchodce a pro seniory
b) držitelé průkazky PID pro dětí od 6 do 15 let a držitelé průkazky PID pro důchodce
c) držitelé průkazky PID pro děti od 6 do 15 let

76)

Časová jízdenka krátkodobá 3denní platí:

c)

a) ve všech tarifních pásmech PID
b) ve dvou navazujících vnějších tarifních pásmech a v pásmu P a 0 vč. pásma B
c) pouze v pásmu P a 0 vč. pásma B

77)

Držitel platné časové jízdenky krátkodobé 3denní může psa bez schrány přepravovat:

a)

a) bez placení přepravného
b) zaplatí-li přepravné
c) za poloviční (zvýhodněné) přepravné

78)

Student České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) se při kontrole prokazuje:

1 b.
ID otázky: 3750

1 b.
ID otázky: 3751

c)

1 b.
ID otázky: 3752
a) zvýhodněným časovým kuponem a průkazem studenta ČZU, současně se žákovským průkazem
b) průkazem studenta ČZU současně s průkazkou PID a časovým kuponem na příslušné období
c) zvýhodněným časovým kuponem na příslušné období současně s průkazem studenta ČZU

79)

Při přepravní kontrole je cestující povinen:

a)

1 b.
ID otázky: 3753
a) předložit na výzvu pověřené osoby dopravce SMS jízdenku a reálným způsobem umožnit ověření
její platnosti
b) zakoupit si SMS jízdenku, pokud nemá jiný jízdní doklad opravňující ho k bezplatně přepravě
c) SMS jízdenku si zakoupit nejpozději při nástupu do vozidla, nebo při vstupu do přepravního
prostoru

80)

Nárok na slevu ceny jízdného prokazuje dítě ve věku od 6 do 15 let:

b)

a) žákovskou knížkou
b) průkazkou PID pro děti od 6 do 15 let
c) osobním dokladem, vydaným orgánem státní správy

81)

Časová jízdenka krátkodobá 24hodinová za 55 Kč je určena pro:

c)

a) dítě ve věku od 6 do 15 let a pro žáka a studenta od 15 do 26 let
b) dítě ve věku od 6 do 15 let
c) dítě ve věku od 6 do 15 let a pro držitele průkazky PID pro důchodce na území Hl. m. Prahy
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82)

Nárok na zvláštní zlevněné jízdné se prokazuje:

a)

a) žákovským průkazem
b) studentským průkazem
c) průkazkou PID, nebo potvrzením školy o studiu

83)

Nárok na zvláštní zlevněné jízdné mají:

b)

a) žáci a studenti pouze ve vnějších tarifních pásmech PID, mimo tarifní pásmo 0
b) žáci a studenti pouze ve vnějších tarifních pásmech PID a v tarifním pásmu 0, B
c) žáci a studenti ve všech tarifních pásmech PID

84)

Zvláštní zlevněné přestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu platí:

1 b.
ID otázky: 3756

1 b.
ID otázky: 3757

a)

1 b.
ID otázky: 3758
a) pouze ve vnějších tarifních pásmech PID nebo v kombinaci s tarifním pásmem 0 vč. pásma B
b) pouze ve vnějších tarifních pásmech PID (mimo pásmo 0)
c) ve všech tarifních pásmech PID

85)

Držitelům průkazky PID pro seniory není sleva poskytována:

b)

a) v celém systému PID
b) ve vnějších tarifních pásmech
c) ve vnějších tarifních pásmech a v pásmu 0 a B

86)

V příměstských autobusových linkách zapojených do systému PID se bezplatně
přepravují:

c)

1 b.
ID otázky: 3759

1 b.
ID otázky: 3760

a) aktivní účastníci Pražského povstání
b) děti do 10 let věku
c) osoby starší 70 let

87)

V provozu PID (mimo vlaky ČD) se bezplatně přepravuje:

c)

a) zavazadlo tyčovitého tvaru do 160 cm délky
b) jízdní kolo v cyklobusu
c) zavazadlo do rozměru 25 x 45 x 70 cm

88)

V příměstských autobusových linkách zapojených do systému PID se bezplatně
přepravují:

b)

1 b.
ID otázky: 3761

1 b.
ID otázky: 3762

a) spoluzavazadla
b) zavazadla tvaru desky do rozměrů 100 × 100 x 5 cm
c) maximálně 3 zavazadla do celkové váhy 50kg

89)

Jízdenku pro jednotlivou jízdu je cestující povinen označit:

b)

a) bez prodlení při nástupu do vozidla povrchové dopravy
b) tak, aby označení bylo provedeno na místě k tomu určeném
c) při každém přestupu
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90)

Jízdenku pro jednotlivou jízdu a na ní vyznačené údaje:

a)

a) není dovoleno jakkoliv upravovat nebo pozměňovat
b) může cestující v odůvodněných případech opravit
c) je cestující oprávněn upravit při vzniku mimořádné události v provozu a z toho vyplývajícího
zdržení

91)

Jízdenku označenou na jiném, než k tomu určeném, místě s čitelnými a správnými údaji
1 b.
potřebnými pro posouzení její platnosti:
ID otázky: 3765

a)

1 b.
ID otázky: 3764

a) uzná přepravní kontrolor jako platnou
b) nelze uznat jako platnou
c) přepravní kontrolor cestujícímu označí na správném místě

92)

Skončí-li během přepravy pásmová platnost jízdenky:

a)

a) je cestující povinen bez prodlení označit si další jízdenku
b) je cestující povinen do doby dojezdu do první zastávky v následujícím tarifním pásmu označit si
další jízdenku
c) je cestující povinen vystoupit z vozidla

93)

Předplatní časový kupon ve formě elektronického záznamu nahraného na kartě:

b)

a) platí odlišně než kupon v papírovém provedení
b) je rovnocenný předplatnímu časovému kuponu v papírové podobě se stanovenou dobou platnosti
c) se neposkytuje pro vnější tarifní pásma

94)

Právo na používání zvýhodněných jízdenek pro jednotlivou jízdu končí:

a)

a) dnem dovršení 15 let věku
b) dnem dovršení 26 let věku
c) posledním dnem měsíce ve kterém cestující dovršil 15 let věku

95)

Za platný jízdní doklad se považují:

b)

a) pouze doklady vydané dopravcem
b) pouze originální jízdní doklady
c) notářsky či jinak úředně ověřená kopie jízdního dokladu

96)

Studenti středních nebo vysokých škol mají nárok na zlevněné jízdné:

b)

a) do doby ukončení studia
b) do 26 let věku
c) do 21 let věku

97)

Předplatní časová jízdenka opatřená kalendářním časovým kuponem na měsíc listopad
platí v období:

b)

1 b.
ID otázky: 3766

1 b.
ID otázky: 3767

1 b.
ID otázky: 3768

1 b.
ID otázky: 3769

1 b.
ID otázky: 3770

1 b.
ID otázky: 3771

a) 30.10. - 1.12. včetně
b) 31.10. - 3.12. včetně
c) 29.10. - 1.12. včetně
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98)

Držitel předplatní časové jízdenky občanské zvýhodněné s platným časovým kuponem
pro pásmo P a 0 může tuto jízdenku použít i pro přepravu ve vnějším pásmu:

c)

1 b.
ID otázky: 3772

a) pouze společně s platným studentským průkazem
b) jako průkaz k tarifní slevě v navazujícím vnějším pásmu
c) s platným doplňkovým kuponem pro příslušné vnější tarifní pásmo

99)

Cena plnocenné přestupní jízdenky při prodeji u řidiče autobusu v pásmu P činí:

a)

a) 40,- Kč
b) 25,- Kč
c) 26,- Kč

1 b.
ID otázky: 3773

100) Časová jízdenka platná v provozu PID na území hl.m. Prahy platí:
b)

1 b.
ID otázky: 3774

a) i v tarifním pásmu 1
b) také v tarifním pásmu B
c) ve dvou libovolných navazujících tarifních pásmech PID

101) Současnou přepravu jednoho dítěte od 6 do 15 let bezplatně může využít:
a)

1 b.
ID otázky: 3775

a) v sobotu, neděli a ve svátek držitel předplatní občanské jízdenky zvýhodněné
b) držitel předplatní občanské jízdenky zvýhodněné
c) v sobotu, neděli a ve svátek držitel jízdenky s platností 5 dnů (120 hodin)

102) Přepravné za psa bez schrány ve dvou navazujících vnějších tarifních pásmech činí:
c)

a) 13,- Kč
b) 20,- Kč
c) 0,- Kč

103) Přepravné za psa bez schrány na území hl. m. Prahy (P a 0) činí:
c)

1 b.
ID otázky: 3777

a) 14,- Kč
b) 13,- Kč
c) 0,- Kč

časové kupony pro použití v příměstských autobusech i ve vlacích ČD
104) Doplňkové
zapojených do systému PID:
b)

1 b.
ID otázky: 3776

1 b.
ID otázky: 3778

a) lze použít pouze v kombinaci s časovým kuponem platným pro území hl. m. Prahy
b) lze použít i samostatně bez kombinace s časovým kuponem platným pro území hl. m. Prahy
c) lze použít pouze samostatně

105) Na doplňkový časový kupon pro vnější pásma je cestující povinen vyplnit:
c)

1 b.
ID otázky: 3779

a) číslo shodné s číslem průkazky PID a jméno držitele
b) identifikační číslo shodné s číslem průkazky PID
c) identifikační číslo shodné s číslem průkazky PID a čísla navazujících tarifních pásem v nichž je
časový kupon používán
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106) Doplňkový časový kupon pro jedno samostatné tarifní pásmo lze použít:
b)

a) pro kterékoliv jedno vnější tarifní pásmo včetně pásma 0 nebo B
b) pro kterékoliv jedno vnější tarifní pásmo mimo pásmo 0 nebo B
c) pro tarifní pásmo 0 vč. pásma B

1 b.
ID otázky: 3780

107) Doplňkový kupon pro dvě vnější tarifní pásma lze použít:
a)

1 b.
ID otázky: 3781
a) pouze ve dvou navazujících vnějších pásmech nebo v kombinaci pásem 0 + 1 vč. pásma B
b) pro jakoukoliv kombinaci dvou navazujících vnějších tarifních pásem mimo B
c) pro jakoukoliv kombinaci dvou navazujících vnějších tarifních pásem

108) Doplňkový kupon pro čtyři vnější tarifní pásma lze použít:
a)

1 b.
ID otázky: 3782
a) pouze ve čtyřech navazujících vnějších pásmech nebo v kombinaci pásmo 0 vč. pásma B a tři
navazující vnější pásma
b) pro jakoukoliv kombinaci čtyř navazujících vnějších tarifních pásem mimo pásma 0 a B
c) pro jakoukoliv kombinaci čtyř navazujících tarifních pásem PID

109) Jízdenka zakoupená u řidiče příměstské autobusové linky PID se:
a)

a) dále neoznačuje
b) bez prodlení označuje při prvním použití
c) označuje při přejezdech jednotlivých tarifních pásem

110) Snowboard může cestující přepravit:
b)

1 b.
ID otázky: 3784

a) za cenu přepravného 13,- Kč
b) bezplatně
c) za cenu přepravného 20,- Kč

111) Průkazka PID „SP“ (hmotná nouze) opravňuje držitele:
c)

1 b.
ID otázky: 3783

1 b.
ID otázky: 3785

a) na území hl.m.Prahy ke slevám jednotlivého jízdného, nikoliv u časových jízdenek
b) ke slevám v jednotlivém jízdném na území hl. m. Prahy a ve vnějších tarifních pásmech
c) ke slevám v jednotlivém jízdném a u časových jízdenek, pouze na území hl.m.Prahy, v
příměstských linkách jen v pásmu 0 a B

112) Průkazka PID „SENIOR“ opravňuje držitele:
c)

1 b.
ID otázky: 3786
a) ke slevám v jednotlivém jízdném na území hl. m. Prahy a ve vnějších tarifních pásmech
b) na území hi.m.Prahy ke slevám časových jízdenek, nikoliv u jednotlivého jízdného
c) ke slevám v jednotlivém jízdném a u časových jízdenek, pouze na území hl.m.Prahy, v
příměstských linkách jen v pásmu 0 a B

113) Cizinec starší 70 let v systému PID:
c)

1 b.
ID otázky: 3787

a) platí zvýhodněné jízdné
b) platí plné jízdné
c) má právo na bezplatnou přepravu
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114) Platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu s pásmovou platností 4 pásma je:
a)

1 b.
ID otázky: 3788

a) 90 minut od označení při použití v pásmech P a 0 vč. pásma B
b) 75 minut od označení při použití ve vnějších tarifních pásmech PID
c) 60 minut od označení při použití v pásmech P a 0 mimo pásmo B

115) Nejnižší tarifní sazba jednotlivého jízdného je pro:
b)

1 b.
ID otázky: 3789

a) čtyři tarifní pásma
b) dvě tarifní pásma
c) tři tarifní pásma

116) Průkazka PID „STUDENT“:
c)

1 b.
ID otázky: 3790
a) opravňuje držitele ke slevám v jednotlivém jízdném na území hl. m. Prahy a ve vnějších tarifních
pásmech
b) opravňuje držitele ke slevám časových jízdenek ve vnějších tarifních pásmech
c) neopravňuje držitele ke slevám v jednotlivém jízdném na území hl. m. Prahy, ani ve vnějších
tarifních pásmech

117) Plnocenná jízdenka pro jednotlivou jízdu v ceně 14 Kč v tramvaji:
a)

1 b.
ID otázky: 3791

a) neplatí
b) platí 20 minut od označení jízdenky bez možnosti přestupu
c) platí 15 minut od označení jízdenky bez možnosti přestupu

118) Cena jízdenky při prodeji u řidiče autobusu v pásmu P pro držitele průkazky PID pro
seniory činí:

a)

1 b.
ID otázky: 3792

a) 20,- Kč
b) 30,- Kč
c) 18,- Kč

přestupní jízdenky pro dvě tarifní pásma při prodeji u řidiče autobusu příměstské
119) Cena
linky v tarifním pásmu 0 pro cestujícího ve věku 14 let činí:
b)

1 b.
ID otázky: 3793

a) 15,- Kč
b) 12,- Kč
c) 13,- Kč

přestupní jízdenky při prodeji u řidiče autobusu v pásmu P pro cestujícího který
120) Cena
nemá právo na bezplatnou přepravu nebo slevu činí:
a)

1 b.
ID otázky: 3794

a) 40,- Kč
b) 32,- Kč
c) 24,- Kč

zastávka PID v jízdním řádu linky zařazena do dvou tarifních pásem, posuzuje se
121) Je-Ii
pásmová platnost:
a)

1 b.
ID otázky: 3795

a) výhodnější pro cestujíciho
b) ve vztahu ke směru jízdy cestujícího
c) při cestě směrem tam dle vyššího a při směru zpět dle nižšího tarifního pásma
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122) Držitel průkazky PlD pro důchodce nebo pro seniory má nárok na zvýhodněnou cenu:
c)

1 b.
ID otázky: 3796

a) jednotlivého jízdného a Časových jízdenek ve všech tarifních pásmech PID
b) jednotlivého jízdného v tarifních pásmech P a 0 vč. pásma B a časových jízdenek ve vnějších
tarifních pásmech
c) jednotlivého jízdného a časových jízdenek v tarifních pásmech P a 0 vč. pásma B

123) Průkazka PID „JUNIOR“:
a)

1 b.
ID otázky: 3797
a) neopravňuje držitele ke slevám v jednotlivém jízdném na území hI. m. Prahy, ani ve vnějších
tarifních pásmech
b) opravňuje držitele ke slevám v jednotlivém jízdném na území hl. m. Prahy a ve vnějších tarifních
pásmech
c) opravňuje držitele ke slevám v jednotlivém jízdném na území hl. m. Prahy

124) Časová a pásmová platnost jízdenky za zavazadlo je:
c)

1 b.
ID otázky: 3798

a) dle druhu a ceny použité jízdenky
b) tři tarifní pásma PID 75 minut od označení; v období slabého provozu je platnost prodloužena na
90 minut
c) shodná s časovou a pásmovou platností jízdenky cestujícího, který zavazadlo přepravuje, max.
300 minut

125) Nárok na používání zvýhodněné časové jízdenky pro žáky a studenty končí:
b)

1 b.
ID otázky: 3799

a) uplynutím doby platnosti uvedené na průkazce PID
b) posledním dnem měsíce ve kterém lze oprávněně uplatnit podmínky pro vydání takové jízdenky, a
to bez ohledu na dobu platnosti uvedenou na průkazce PlD a na časovém kuponu
c) dnem 15. resp. 26. narozenin, a to bez ohledu na dobu platnosti uvedenou na průkazce PID a na
časovém kuponu

126) Držitel průkazky PID „JUNIOR“ má nárok na slevu:
a)

1 b.
ID otázky: 3800

a) na území hl.m. Prahy pouze na časové předplatní jízdenky pro juniory
b) ve všech tarifních pásmech na časové předplatní jízdenky pro juniory
c) na území hl.m. Prahy na jízdenky pro jednotlivou jízdu a časové předplatní jízdenky pro juniory,
přičemž žádost o poskytnutí slevy je povinen prokázat potvrzením o studiu a doložením věku

na používání zvláštních zlevněných jízdenek pro jednotlivou jízdu pro žáky a
127) Nárok
studenty od 15 do 26 let:
b)

1 b.
ID otázky: 3801

a) končí dnem 15. narozenin, přerušením nebo ukončením studia
b) končí dnem předcházejícím dni 26. narozenin, přerušením nebo ukončením studia
c) končí dnem 26. narozenin, přerušením nebo ukončením studia

128) Při přepravní kontrole lze uznat za platný jízdní doklad:
a)

1 b.
ID otázky: 3802
a) dvě shodně a ve stejném čase označené jízdenky, které odpovídají z hlediska časové a pásmové
platnosti a součet jejich cen je roven nebo vyšší ceně jízdenky, kterou by byl cestující povinen v
daném případě použit
b) jako přestupní jízdenku i kombinaci přestupní a nepřestupní jízdenky za podmínky shodného
označení jízdenek, které odpovídají z hlediska časové a pásmové platnosti a součet jejich cen je
roven nebo vyšší ceně jízdenky, kterou by byl cestující povinen v daném případě použít
c) dvě shodně označené jízdenky, které odpovídají z hlediska časové a pásmové platnosti a součet
jejich cen je vyšší než cena jízdenky, kterou by byl cestující povinen v daném případě použít
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129) Cestujícímu, který si nezakoupil jízdenku mimo vozidlo, je umožněno ji zakoupit:
a)

a) s příplatkem v doplňkovém prodeji u řidiče autobusu v pásmu P
b) s příplatkem v doplňkovém prodeji u řidiče příměstského autobusu
c) bez příplatku v doplňkovém prodeji u řidiče autobusu v pásmu P

130) Zvláštní zlevněné žákovské jízdné se poskytuje:
b)

1 b.
ID otázky: 3805

a) na území hl.m. Prahy pouze na časové předplatní jízdenky pro studenty
b) na území hI.m. Prahy na jízdenky pro jednotlivou jízdu a časové předplatní jízdenky pro studenty,
přičemž žádost 0 poskytnutí slevy je povinen prokázat potvrzením o studiu a doložením věku
c) ve všech tarifních pásmech na časové předplatní jízdenky pro studenty

132) Území hl. m. Prahy je pro potřeby tarifu a jízdného pojímáno:
c)

1 b.
ID otázky: 3804

a) žákům a studentům po dobu studia
b) k dojíždění z místa bydliště do místa školy ve dnech školního vyučování dle vyznačení školy na
žákovském průkazu v období školního/akademického roku
c) k jízdám z místa bydliště do místa školy

131) Držitel průkazky PID „STUDENT“ má nárok na slevu:
a)

1 b.
ID otázky: 3803

a) jako tři tarifní pásma (P a 0 vč. pásma B)
b) jako jedno tarifní pásmo (P)
c) jako čtyři tarifní pásma (P a 0 vč. pásma B)
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