Primeri testnih nalog z velikim deležem napačnih odgovorov
Izbor testnih nalog je bil narejen na podlagi statističnih podatkov o tem, kako so kandidati odgovarjali
na vprašanja iz osmih najbolj kritičnih področij (tematik) pri katerih je bil delež kandidatov, ki so na
vprašanje odgovorili napačno, največji. Številka v zadnjem stolpcu pri odgovorih je število kandidatov,
ki so posamezni odgovor označili kot pravilen.

Ali lahko imate dve ali več veljavnih vozniških dovoljenj?
Da, če imam poleg slovenskega tudi vozniško dovoljenje, izdan v tujini.
Da, če imam vozniško dovoljenje za več kategorij motornih vozil.
Da, če sem lastnik dveh ali več motornih vozil.
Ne, imam lahko le eno veljavno vozniško dovoljenje.

Nepravilno 254
Nepravilno 104
Nepravilno
6
Prvilno
1235

Kaj od naštetega je del poti ustavljanja?
Potovalna hitrost.
Reakcijska pot.
Vidljivost.
Zavorna pot.

Nepravilno
Pravilno
Nepravilno
Pravilno

166
720
126
769

Kaj od naštetega lahko skrajša zavorno pot?
Kakovostne pnevmatike.
Predhodno zmanjšanje hitrosti vožnje.
Spolzko vozišče.
Tovor v vozilu.

Pravilno
Pravilno
Nepravilno
Nepravilno

708
697
157
161

Katere nevarnosti pretijo ob nenehnem zaviranju z zavorami pri vožnji po daljšem spustu?
Motor se lahko pregreje.
Volan lahko postane neobčutljiv.
Zavore se lahko pregrejejo in odpovejo.
Zavorna pot se lahko podaljša.

Nepravilno
Nepravilno
Pravilno
Pravilno

301
205
838
636

Nepravilno
Nepravilno
Pravilno
Pravilno

170
190
848
840

Kateri od naštetih dejavnikov podaljša reakcijski čas voznika?
Stanje in lastnost pnevmatik.
Stanje vozišča.
Utrujenost.
Vožnja pod vplivom alkohola.

Kaj se zgodi z nadzorom nad vozilom v primeru aquaplaninga?
Vozila ni več mogoče obvladovati.
Vozilo se ne odziva na vrtenje volana, odziva pa se na zaviranje.
Vozilo se ne odziva na zaviranje, odziva pa se na vrtenje volana.

Pravilno
Nepravilno
Nepravilno

496
93
161

Nepravilno
Pravilno
Pravilno

139
590
704

Kako pravilno ravnamo ob nastanku aquaplaninga?
Močno zaviramo.
Takoj stisnemo stopalko oz. ročico sklopke.
Zadržimo volan oz. krmilo v smeri naravnost.

Zmanjšana vidljivost pomeni, da je vidna razdalja zaradi megle, dima, dežja, sneženja ali drugih
podobnih okoliščin krajša od:
Poti ustavljanja pri vožnji z največjo dovoljeno hitrostjo.
Reakcijske poti pri gibanju z največjo dovoljeno hitrostjo.
Zavorne poti pri gibanju z največjo dovoljeno hitrostjo.

Pravilno
Nepravilno
Nepravilno

379
296
140

Ponoči želite prehiteti vozilo in imate vklopljene zasenčene žaromete. Kdaj lahko vklopite dolge
žaromete?
Ko sem vzporedno z vozilom, ki ga prehitevam.
Pred prehitevanjem, saj moram videti ali je možno prehitevati.
Šele, ko se v vrnem na izhodiščni prometni pas.

Pravilno
Nepravilno
Nepravilno

290
45
371

Ponoči vozimo:
Praviloma z dolgimi žarometi.
Praviloma z zasenčenimi žarometi, dolge žaromete pa vklopimo le po
potrebi.

Pravilno

383

Nepravilno

361

Zakaj vpliva prenizek tlak v pnevmatikah na zmanjšano stabilnost vozila med vožnjo?
Ker pnevmatike otrdijo in se površina, ki nalega na vozišče, bistveno
zmanjša.
Ker se med vožnjo v ovinkih pnevmatike izrazito bočno deformirajo.
Ker so med močnim zaviranjem pnevmatike izrazito nestabilne.

Nepravilno
Pravilno
Pravilno

170
587
614

V katerih navedenih primerih uporabite pomožno (ročno) zavoro?
Kot dodaten ukrep zaviranja pri vožnji po strmem spustu.
Kot pomoč pri speljevanju na vzponu.
Kot pomoč pri vožnji v ovinkih in pri obračanju na zasneženih voziščih.
Kot varovanje pred premikom vozila pri parkiranju.

Nepravilno
Pravilno
Nepravilno
Pravilno

174
526
38
524

Nepravilno
Nepravilno
Pravilno
Pravilno

160
37
521
542

Katere so glavne naloge električnih varovalk?
Dovajajo dodatno električno energijo glavnim porabnikom.
Osvetljujejo motorni prostor v primeru okvare.
Ščitijo električno napeljavo vozila pred preobremenitvami.
Ščitijo električno napeljavo vozila v primeru kratkega stika.

Kako pravilno ravnate pri ogrevanju hladnega motorja?
Izogibam se vožnji z visokim številom vrtljajev motorja.
Motor ogrejem na mestu, saj je takrat manj obremenjen.
Pravočasno prestavljam v višje prestave.

Pravilno
1066
Nepravilno 341
Pravilno
1080

