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1. Što je ugrožavanje prometa?
1. takav način sudjelovanja u prometu zbog kojega
je nastupila neposredna opasnost nastanka
prometne nesrede
2. radnja u prometu kojom se nekoga suprotno
prometnim propisima prisiljava na promjenu
dotadašnjega načina sudjelovanja u prometu
bez nastupanja neposredne opasnosti od
nastanka prometne nesrede
2. Koje isprave mora imati uza se vozač kad upravlja
vozilom?
1. knjižicu vozila
2. prometnu dozvolu
3. vozačku dozvolu
3.Vozite autocestom u situaciji kao na slici.Koja
opasnost vam prijeti?

1. smanjena vidljivost zbog magle
2. sklizak kolnik
3. vožnja na prevelikom razmaku
4.Što povedava umor vozača za vrijeme vožnje?
1. vožnja nodu
2. ugodna mikroklima u vozilu
3. dugotrajna brza vožnja autocestom
5.U kojim de uvjetima prianjanje guma na cesti biti
smanjeno?
1. ako je cesta mokra
2. ako je cesta s nepreglednim dionicama
3. ako je cesta prekrivena snijegom
6.Kako dete postupiti kad naiđete na ovaj prometni
znak ako pješaci namjeravaju stupiti na kolnik?
1. pripremiti se za obilaženje
pješaka
2. povedati oprez
3. pripremiti se na kočenje i zaustavljanje
7.Na koju zabranu ukazuje ovaj prometni znak?
1. na zabranu prometa u jednom
smjeru
2. na zabranu prometa u oba smjera
3. na zabranu prometa samo za
osobne automobile
8.Koji se prometni znak odnosi na prednost prolaska
prema vozilima iz suprotnog smjera?
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9.Kada vozač smije prodi raskrižjem ako je na semaforu
upaljeno samostalno žuto svjetlo?
1. ako misli da de stidi udi u raskrižje prije
nego se uključi crveno svjetlo
2. ako se nalazi na tolikoj udaljenosti od
semafora da se ne može na siguran način
zaustaviti
10.Čemu služi puna uzdužna crta na kolniku?
1. dijeli prometnu površinu na kolničke,odnosno
prometne trake
2. dijeli prometnu površinu od rubne crte
3. dijeli kolničku površinu od bankine ceste
11.Kako policijski službenici mogu davati znakove
sudionicima u prometu?
1. svjetlosnim i zvučnim znakovima
2. prometnim znakovima
3. znakovima koji se daju rukama i položajem tijela
12.Kada je vozač dužan osobito upotrijebiti zvučni znak
upozorenja?
1. ako se pokraj kolnika nalaze djeca koja ne
obradaju pažnju na kretanje vozila
2. kada želi pretedi ili obidi sudionika u prometu na
cesti izvan naselja
3. kada se približava obilježenom pješačkom
prijelazu na cesti izvan naselja
13.Kako dete postupiti tijekom vožnje ako dijete
iznenada pretrčava cestu u situaciji kao na slici? (

1. naglo kočiti
2. voziti povedanom brzinom
3. izbjedi nalet na dijete
14.Što osobito smanjuje vozačevu sposobnost
uočavanja prometne situacije tijekom vožnje nodu u
situaciji kao na slici?

1. zaslijepljenost svjetlima vozila koja dolaze u
susret
2. zaslijepljenost svjetledim prometnim znakovima
3. zaslijepljenost pozicijskim svjetlima vozila koje
vozi ispred
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15.Vozedi cestom naiđete na dio ceste koji je obilježen
ovim prometnim znakom.Gdje morate računati s
pojavom djece?
1. ispred škole
2. ispred bolnice
3. ispred dječjeg vrtida
4. ispred dječjeg igrališta
16.Vozite cestom u situaciji kao na slici.Kako dete
postupiti?

1. nakon prolaska vozila iz suprotnog smjera obidi
djecu
2. voziti pokraj djece i pozorno pratiti njihovo
kretanje
3. predvidjeti mogudnost da neko dijete iznenada
stupi na kolnik
17. Kako dete postupiti, u situaciji kao na slici, prema
autobusu koji se uključuje na stajališta.

1. omoguditi uključivanje autobusa u promet
2. upotrijebiti zvučni znak upozorenja i povedati
brzinu
3. obidi autobus i voziti prometnom trakom za
suprotan smjer
18. Prema čemu ste dužni prilagoditi brzinu kretanja
vozila?

1. prema vidljivosti i preglednosti
2. prema ograničenju brzine na prometnom znaku
3. prema maksimalnoj snazi motora vozila
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19. Što mora učiniti vozač koji želi sigurno prodi
raskrižjem?
1. pravodobno se prestrojiti
2. zauzeti položaj u prometnoj traci u kojoj je
najmanje vozila
3. zauzeti položaj u prometnoj traci kojom
namjerava prodi raskrižjem
20. Zbog čega ste dužni u situaciji kao na slici
propustiti sivo vozilo?

1. zbog toga što nailazi cestom bez suvremenoga
kolničkog zastora
2. zbog toga što nailazi s desne strane
3. zbog toga što se nalazite na sporednoj cesti
21.Kako dete postupiti u situaciji kao na slici?

1. voziti prije motocikla
2. voziti prije autobusa
3. propustiti motocikl
22. Vozač crvenog automobila namjerava skrenuti
ulijevo u situaciji kao na slici. Vi kao vozač crnog
automobila vozite ravno. Kako dete postupiti?

1. propustiti crveni automobil
2. voziti prije crvenog automobila
3. dogovoriti se oko propuštanja
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23. Kako dete postupiti u situaciji kao na slici?

1. prodi prije tramvaja
2. propustiti tramvaj
24.Kako dete postupiti u situaciji kao na slici?

1. pravodobno uočiti i procijeniti prometnu
situaciju
2. ako nailazi vozilo iz suprotnog smjera,propustiti
ga
3. nastaviti vožnju uz povedan oprez
25.Vozite iza crvenog automobila u situaciji kao na
slici.Smijete li pretjecati?

1. smijete pretjecati
2. ne smijete pretjecati
3. smijete pretjecati jedno po jedno vozilo
26.Smije li se parkirati vozilo na mjestima u situaciji
kao na slici?

1. smije na udaljenosti vedoj od 15 metara od
prijelaza
2. ne smije na udaljenosti vedoj od 15 metara od
prijelaza
3. smije na udaljenosti manjoj od 15 metara od
prijelaza samo do 3 minute
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27.Što se ne smije činiti vozilom tijekom vožnje kroz
tunel u situaciji kao na slici?

1. kretati se desnom prometnom trakom
2. zaustavljati ili parkirati vozilo
3. voziti unatrag
28.Koji od uređaja na vozilu omoguduje normalnu
vidljivost iz vozila?
1. vjetrobran i prozorska stakla kabine
2. glavna svjetla
3. uređaj za brisanje vjetrobrana
29.Što označuje žaruljica na instrumentnoj ploči sa
simbolom kao na slici?
1. korištenje sigurnosnog pojasa
2. upaljeni svi pokazivači smjera
3. punjenje akumulatora
30.Pomodu čega se smiju vudi neispravna vozila u
prometu na cesti?
1. pomodu užeta
2. pomodu krute veze
3. pomodu bilo kojeg priručnog alata
31.Što znači ekonomično voziti?
1. ne ubrzavati naglo, izbjegavati česta i nagla
kočenja
2. naglo kočiti i voziti maksimalnu količinu tereta
na krovu i u prtljažniku
3. voziti u optimalnom području broja okretaja
motora
32.Vozite u situaciji kao na slici.Što vam je zabranjeno?

1. skretati udesno na raskrižju
2. promijeniti prometnu traku
3. prodi raskrižjem ravno
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33.Kako dete u gradu voziti u koloni vozila?

37.Što su dužni učiniti vozači sudionici prometne
nesrede u kojoj je nastala manja materijalna šteta na
vozilima?
1. ako je to mogude,odmah ukloniti vozila s
kolnika
2. omoguditi nesmetano odvijanje prometa
3. popuniti i potpisati Europsko izvješde o nesredi
ili na drugi način razmijeniti podatke

1. brzinom kojom se krede kolona
2. na potrebnom razmaku između vozila
3. s uključenim svim pokazivačima smjera
34.Čemu je vozač dužan prilagoditi brzinu vožnje?

38.Vozite vozilo s upaljenim kratkim svjetlima.Kako
dete postupiti ako vozilo koje vam dolazi iz suprotnog
smjera ima upaljena duga svjetla?
1. smanjiti brzinu vožnje prema uvjetima vidljivosti
2. pogled usmjeriti na vozilo iz suprotnog smjera
3. naizmjeničnim paljenjem dugih i kratkih svjetala
dati znak upozorenja
39.Koje opasnosti su mogude u situaciji kao na slici pri
prvoj kiši?

1. vremenskim uvjetima
2. gustodi i strukturi prometnog toka
3. maksimalnoj snazi motora svog vozila
35.Na koji način možete kontrolirati razmak od vozila
ispred u vožnji,u situaciji kao na slici?

1. mogude je klizanje i zanošenje vozila
2. mogude je slijetanje vozila s ceste
3. mogud je aquaplaning
40.Uvjeti vidljivosti na autocesti su smanjeni,u situaciji
kao na slici.Kako dete se ponašati tijekom vožnje?
1. korištenjem metode dvije sekunde
2. korištenjem metode četiri sekunde
3. korištenjem metode jedne sekunde
36.Kako dete postupiti kada namjeravate pretjecati u
situaciji kao na slici?

1. voziti uz povedani oprez
2. prilagoditi brzinu vožnje uvjetima vidljivosti
3. voziti brzinom vedom od 130 km na sat
1. procijeniti duljinu i preglednost ceste
2. voziti na što vedem razmaku iza vozila koje se
namjerava pretjecati
3. procijeniti kojom brzinom vozi vozilo ispred
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