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1.




Ze kterého města je tato fotografie?
a) Olomouc
b) Ostrava
c) Plzeň

2.




Ve kterém podniku se začal tramvajový vůz T3 vyrábět?
a) Škoda Plzeň
b) ČKD Tatra Smíchov
c) Vagónka Studénka

3. Kdo navrhl design tramvajového vozu typu T3 (stejně jako
automobilu Tatra 603)?
 a) František Kardaus
 b) František Křižík
 c) František Ringhoffer

4. Nejběžnějším typem rozchodu na tramvajových tratích je stejně jako na železnici tzv. „normální
rozchod“. Jakou má hodnotu?
 a) 1000 mm
 b) 1435 mm
 c) 1520 mm

5.




Ve kterém období se typ T3 vyráběl?
a) 1962 – 1989; 1995 – 1996
b) 1971 – 1985; 1989 – 1990
c) 1965 – 1992

6. Ve kterém městě na území dnešní ČR a SR vyjela do ulic
první koňka?
 a) v Žilině
 b) v Brně
 c) v Praze

7.




Vyberte německé město, ve kterém není tramvajový provoz.
a) Weimar
b) Bad Schandau
c) Schwerin

8. Ve kterých městech na území dnešní ČR a SR jezdily parní
tramvaje?
 a) v Brně, Ostravě a Bratislavě
 b) v Praze, Plzni a Košicích
 c) v Brně, Ostravě a Košicích

9.




Ve kterém městě v Československu jezdily dvounápravové tramvaje nejdéle?
a) v Olomouci
b) v Ostravě
c) v Košicích

10. Které město jako první v ČSR zrušilo tramvajovou
dopravu?
 a) Jihlava
 b) Mariánské Lázně
 c) Ústí nad Labem

11. Ve kterých městech v Rakousku existuje tramvajová síť?
 a) Wien, Linz, Salzburg
 b) Wien, Linz, Graz, Gmunden, Innsbruck
 c) Wien, Salzburg, Innsbruck, Villach

12. Které město má nejdelší tramvajovou síť na světě?
 a) Sankt Petersburg
 b) Praha
 c) Rio de Janeiro

13. Ve kterém roce se v Československu změnil levostranný
provoz na pravostranný?
 a) 1937
 b) 1939
 c) 1948

14. Moderní formou organizace regionální veřejné dopravy jsou integrované dopravní systémy
(IDS). Na území kterého města se nachází nejstarší IDS?
 a) Wien
 b) Praha
 c) Hamburg

15. Ve kterém německém městě jezdí vozy typu KT8D5?
 a) Strausberg
 b) Leipzig
 c) Rostock

16. Vyberte město, ze kterého je tato fotografie.
 a) London
 b) Zürich
 c) Sydney

17. Jak se jmenuje tramvajová zastávka u hotelu Fortuna - Rhea, v němž (s výjimkou pražského
družstva) bydlíte?
 a) Divadlo na Fidlovačce
 b) Zborov - Strašnické divadlo
 c) Hotel Fortuna - Rhea

18. Vyberte typ tramvaje na obrázku.
 a) T2
 b) PCC
 c) KTM5

19. Kde se konala poslední soutěž zručnosti řidičů tramvají?
 a) v Mostě
 b) v Košicích
 c) v Bratislavě

20. Proč se letošní soutěže zručnosti neúčastní tramvajáci
z Varnsdorfu?
 a) odletěli na podobnou soutěž do Vancouveru
 b) ve Varnsdorfu nemají tramvajovou dopravu
 c) byli diskvalifikováni pro požití alkoholu

