VOZNIK
Katere naštete osebnostne lastnosti določajo
varno ravnanje v cestnem prometu?
a.
b.
c.
d.

Preudarnost.
Obzirnost.
Vzkipljivost.
Skrbnost.

Kaj označuje osebnostno zrelejše udeležence
cestnega prometa?
a. Strpnost do napak drugih udeležencev
cestnega prometa.
b. Večja odgovornost.
c. Zelo kratek reakcijski čas.
d. Pazljivejša vožnja.
Katere naštete osebnostne lastnosti vplivajo
negativno na varnost cestnega prometa?
a.
b.
c.
d.

Preudarnost.
Sebičnost
Impulzivnost.
Skrbnost.

Če so kot pešci v cestnem prometu udeležene
starejše osebe, moramo upoštevati, da:
a.
b.
c.
d.

Slabše vidijo in slišijo.
Imajo krajši reakcijski čas.
Pogosto napačno presodijo hitrost vozil.
So odločni in samozavestni udeleženci
cestnega prometa.

Zakaj prehitevate kolesarje na večji bočni
razdalji?
a. Ker potrebujejo nekaj dodatnega prostora za
zagotavljanje ravnotežja.
b. Ker se lahko nepričakovano izognejo
morebitnim poškodbam vozišča.
c. Ker lahko zračni sunek, ki ga povzroči naše
vozilo, vpliva na njihovo stabilnost.
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Kaj je značilno za mlade voznike mopedov?
a. Vozijo zelo previdno in počasi.
b. Vedno sprejemajo zrele in odgovorne
odločitve.
c. Podcenjujejo tveganje ter izkoriščajo
majhnost in okretnost vozila
Kako ravnate, ko pripeljete do avtobusa,
označenega za prevoz otrok, ki je ustavljen na
vozišču, ima vključene varnostne utripalke,
otroci pa vstopajo in izstopajo?
a. Zmanjšam hitrost in ko se prepričam, da na
cesti ni otrok, obvozim vozilo.
b. Ustavim.
c. Zmanjšam hitrost, vozim previdno in po
potrebi ustavim.

Oseba je pri kosilu popila pol litra vina. Koliko
časa je potrebno, da se ta količina alkohola v
organizmu razgradi?
a. Največ ena ura.
b. Približno pet ur.
c. Najmanj dvanajst ur.
Kateri od naštetih pogojev morajo biti
izpolnjeni, da lahko govorimo o prometni
nesreči:
a. Da se nesreča zgodila na javni cesti.
b. Da je bilo v nesreči udeleženo vsaj eno
premikajoče se vozilo.
c. Da je v nesreči najmanj ena oseba umrla ali
bila telesno poškodovana ali je nastala
materialna škoda.
d. Da je nesrečo obravnavala prometna policija.
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