Ime in priimek

Podpis

Datum

Kje sme voznik, ki se želi odpočiti, ustaviti vozilo na taki cesti?

3

NAVODILO ZA REŠEVANJE TESTA

– ob desnem robu vozišča;
– na posebej urejenih in označenih počivališčih;
– na odstavnem pasu.

Na teoretičnem delu vozniškega izpita je potrebno odgovoriti na več vprašanj. Pomen prometnih znakov označite tako,
da v kvadrat pod prometnim znakom vpišete tisto številko, ki v opisih pod prometnimi znaki označuje pravilni pomen. Na
vprašanja odgovorite tako, da vpišete znak (X) v kvadrat pred pravilnim odgovorom. Pri ostalih vprašanjih vpišite odgovor
v določen prostor. Če na vprašanje ne odgovorite ali ne označite odgovora, pomeni, da niste pravilno odgovorili.
Na črto vpišite razdaljo od kraja postavitve prometnega znaka (izven naselja) do kraja, ki ga označuje!

Približujete se nepreglednemu ovinku. Kaj smete
storiti?

4

– polkrožno obrniti;
– prilagoditi hitrost;
– ustaviti.

3

3

3

Bočna razdalja je pomembna:

4

– za varne premike z vozilom v levo ali v desno;
– zaradi zavorne poti.
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m

m

Označite pomen prometnih znakov!

Na križišču nameravate zaviti levo. Kako se boste
razvrstili z vozilom?
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4

– na desno stran smernega vozišča;
– na sredino smernega vozišča;
– na levo stran smernega vozišča.

Kako globok profil mora imeti zimska (M + S) pnevmatika, da velja za zimsko opremo?
– najmanj

mm.

S kolikšno največjo hitrostjo lahko vozite osebni avtomobil, ki ima priklopljen lahki priklopnik?

4

– po avtocesti:
– v naselju:

km/h;
km/h.
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Koliko alkohola sme imeti v krvi voznik začetnik med vožnjo motornega vozila?

3

– nič;
– do 0,3 g alkohola/kg krvi;
– do 0,5 g alkohola/kg krvi.

OCENA:
Število točk:
PROM-14/B
MNZ RS (PC 2)
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Izhod iz območja, v katerem je trajanje parkiranja omejeno
Dvosmerni promet
Otroci na cesti
Prepovedan promet v eno smer za vsa vozila
Prepovedana ustavitev in parkiranje
Prepovedan promet za kolesa
Kolesarska steza ali pot
Konec prepovedi ustavitve in parkiranja
Konec prepovedi za kolesa z motorjem
Prepovedan promet za kolesa z motorjem
Konec kolesarske steze ali poti
Prepovedan promet za otroke
Preusmeritev prometa na cesti
Prepovedano parkiranje
Prepovedan promet vsem vozilom v obeh smereh
Ustavi, prihaja vlak – kadar rdeči luči (izmenično) utripata

B (8.0)
8.5.2007 14:36:04

Do kdaj ste voznik začetnik?

3
Kako ravnate v tej situaciji?

5

– do dopolnjenega 18 leta starosti oziroma 1 leto od pridobitve vozniškega dovoljenja;
– do dopolnjenega 21 leta starosti oziroma 2 leti od pridobitve vozniškega dovoljenja;
– do dopolnjenega 23 leta starosti oziroma 3 leta od pridobitve vozniškega dovoljenja.

– odpeljem pred zelenim avtomobilom;
– počakam zeleni avtomobil.
Ali sme voznik prehiteti drugo vozilo na delu ceste, ki ni
dovolj pregleden?

4

5

– ne;
– da, če prehitevano vozilo vozi počasi;
– da, če ne vidi nasprotnih vozil.

Ali smeta pred vami hkrati prevoziti križišče voznik
kolesa z motorjem in voznik rdečega avtomobila?
– da;
– ne.

Ali sme voznik zelenega avtomobila zapeljati na krožno
križišče hkrati z modrim avtomobilom?

5

– ne sme, ker je na krožnem križišču dovoljeno vključevanje samo na zunanji prometni pas;
– sme, ker je rdeči avtomobil že odpeljal mimo;
– ne sme, saj mora počakati rumeni avtomobil, ki ima prednost pred njim in ki vozi po notranjem prometnem pasu.

Kako ravnate v tej situaciji?

5

– vozim naravnost brez ustavljanja;
– počakam, da križišče prevozi osebni avtomobil;
– počakam, da križišče prevozita osebni avtomobil in
kolo z motorjem.

Med vožnjo vam na armaturni plošči zasveti kontrolna lučka, ki je
prikazana na sliki. Kaj to pomeni?

3

Kaj storite, ko se približujete semaforju, na katerem se je prižgala rumena luč?

5

– ustavim, če to lahko varno storim;
– počasi nadaljujem vožnjo, ker se bo prižgala zelena
luč.

Kaj pomeni rumena utripajoča luč na sliki?

4

Po kakšnem vrstnem redu bodo avtomobili prevozili križišče?

5
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– zeleni, rumeni, rdeči;
– zeleni, rdeči, rumeni;
– rdeči, zeleni, rumeni.

– alternator polni baterijo (akumulator);
– na električnem generatorju je prišlo do napake;
– pred nadaljnjo vožnjo je treba vklopiti luči na motornem vozilu.

4

– prednost pred drugimi vozili;
– previdnost pri nadaljevanju vožnje;
– ustavi.

Kaj pomeni znak delavca, ki ima v roki zeleno zastavico?
– prost prehod;
– ustavi, da delavec umakne oviro.
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