
10. VOŽNJA IZVAN NASELJA 



1.Što karakterizira vožnju izvan 
naselja? 

 

 

                         vožnja u kolonama i brojna pretjecanja 

 

                         brojna i različita raskrižja 

 

                         veće brzine vožnje 

 X 

 X 



2.Koja su obilježja vožnje izvan  
naselja? 

 

 

                         učestale promjene dionica ceste 

 

                         brojni pješački prijelazi 

 

                         veće brzine vožnje 

 X 

 X 



3.Koje opasnosti prijete u vožnji na cesti 
izvan naselja u situaciji kao na slici? 

       neprilagođena brzina vožnje uvjetima na cesti 
 
       nepropisna brzina vožnje uvjetima na cesti 
 
       slalomska vožnja u usporednim kolonama  

 X 

 X 



4.Koje opasnosti su moguće u vožnji 
na cesti izvan naselja? 

              nepregledni zavoji 
 
              na pojedinim dionicama mogući odroni kamenja 
 
              vožnja raskrižjem u više razina 

 X 

 X 



5.Koje opasnosti prijete u vožnji na 
cesti izvan naselja? 

            vožnja na premalom razmaku 
 
            vožnja cestama s više prometnih traka u 
            jednom smjeru 
 
            vožnja u koloni 

 X 

 X 



6.Koje su posljedice monotone vožnje 
ravnim dionicama ceste moguće za 

vozača? 
 

 

                         umor 

 

                         smanjenje koncentracije i pozornosti 

 

                         bolje uočavanje prometne situacije 

 X 

 X 



7.Na kojim dijelovima ceste zimi često 
dolazi do sklizanja ili zanošenja vozila? 

 

 

                        na mostovima ili vijaduktima 

 

                        na ravnim dionicama ceste 

 

                        na uzbrdicama ili zavojima 

 X 

 X 



8.Koje opasnosti možete očekivati na 
cesti izvan naselja,u situaciji kao na slici? 

      nailazak na prijelaz ceste preko željezničke pruge 
 
      nailazak na nepregledni zavoj 
 
      nailazak na ravnu i preglednu dionicu ceste 

 X 

 X 



9.Koje posebne opasnosti prijete u 
vožnji na cesti izvan naselja u vrijeme 

turističke sezone? 
 

 

                      vrlo velik broj vozila 

 

                      nervozni vozači kojima se žuri 

 

                      smireno i kulturno ponašanje svih vozača 

 X 

 X 



10.Što podrazumijeva vožnja 
prilagođenom brzinom? 

 

 

              vožnju brzinom prilagođenom uvjetima vožnje 

 

              mogućnost pravodobnog zaustavljanja vozila  

              pred svakom zaprekom 

 

              vožnju najvećom brzinom do željenog odredišta 

 X 

 X 



11.Čemu je vozač dužan prilagoditi 
brzinu vožnje? 

                    vrsti ceste i stanju kolnika 
 
                    uvjetima vidljivosti i preglednosti 
 
                    maksimalnoj snazi motora svog vozila 

 X 

 X 



12.Čemu je vozač dužan prilagoditi 
brzinu vožnje? 

                  vremenskim uvjetima 
 
                  gustoći i strukturi prometnog toka 
 
                  maksimalnoj snazi motora svog vozila 

 X 

 X 



13.Kojom se najvećom dopuštenom 
brzinom smije voziti cestom izvan 

naselja,u situaciji kao na slici? 

             70 km na sat 
 
             90 km na sat 
 
             100 km na sat 

 X 



14.Kojom se najvećom dopuštenom 
brzinom smije voziti cestom izvan 

naselja,u situaciji kao na slici? 

              70 km na sat 
 
              80 km na sat 
 
              90 km na sat 

 X 



15.Čemu ste dužni prilagoditi brzinu 
vožnje na cesti izvan naselja,u situaciji 

kao na slici? 

              vrsti ceste po kojoj vozite 
 
              smanjenoj vidljivosti i preglednosti 
 
              postavljenim znakovima opasnosti 

 X 

 X 



16.O čemu morate voditi računa ako 
se vozilom uključujete u promet na 

cestu izvan naselja? 

           o brzini vozila koja nailaze tom cestom 
 
           o udaljenosti vozila koja nailaze tom cestom 
 
           o tome imaju li vozila koja nailaze ABS uređaj 

 X 

 X 



17.Što vozač pri uključivanju vozilom u 
promet na cestu izvan naselja mora 

dobro procijeniti? 

           brzinu i udaljenost vozila koja nailaze tom 
cestom 
 
           istrošenost guma vozila koja nailaze tom cestom 
 
           siguran trenutak uključivanja 

 X 

 X 



18.Zbog čega morate dobro procijeniti 
brzinu vozila koja nailaze cestom na 

koju se uključujete? 
 

 

                   zbog toga da ne dođe do ometanja vozila  

                   koja nailaze tom cestom 

 

                   zbog toga da ne dođe do ugrožavanja vozila 

                   koja nailaze tom cestom 

 

                   zbog toga da se možete što kasnije uključiti 

                   na tu cestu 

 X 

 X 



19.Kako ćete tijekom vožnje postupiti 
u situaciji kao na slici? 

               prilagoditi brzinu vožnje uvjetima vožnje 
 
               predvidjeti mogućnost uključivanja vozila na 
               cestu kojom vozite 
 
               na mjestu spajanja ceste skrenuti udesno 

 X 

 X 



20.Koje opasnosti možete očekivati 
tijekom vožnje na cesti izvan naselja,u 

situaciji kao na slici? 

 nailazak na prijelaz ceste preko željezničke pruge s desne 
 strane 
 
 neoprezno uključivanje vozila sa sporedne ceste 
 
 ometanje od vozila koja se uključuju na cestu kojom vozite 

 X 

 X 



21.Koji su najčešći razlozi događanja 
prometnih nesreća nalijetanjem na vozilo 

koje na cesti usporava i skreće? 
 

 

                pogrešna procjena brzine vozila koje usporava 

 

                vožnja na premalom razmaku iza vozila 

 

                vožnja na prevelikom razmaku iza vozila 

 X 

 X 



22.Zbog čega je opasno isključivanje iz 
prometa skretanjem ulijevo? 

 

 

                   zbog pogrešne procjene brzine vozila koje  

                   dolazi iz suprotnog smjera 

 

                   zbog vožnje na prevelikom razmaku iza 
vozila 

 

                   zbog prekasnog uočavanja vozila koje dolazi 

                   iz suprotnog smjera 

 X 

 X 



23.Koliki razmak ste dužni držati dok 
vozite iza drugog vozila? 

koji je jednak putu kočenja tako da u slučaju potrebe 
možete brzo reagirati 
 
potreban razmak,tako da ne ugrožavate sigurnost prometa 
 
minimalan razmak,tako da možete brzo reagirati 

 X 



24.Što je bitno za izbjegavanje rizika 
od nalijetanja na vozilo koje se kreće 

ispred? 
 

 

                      pratiti znak stop-svjetla na vozilu ispred 

 

                      prepoznavanje razloga zbog kojeg vozilo  

                      ispred naglo koči 

 

                      pratiti pozicijska svjetla vozila ispred 

 X 

 X 



25.Zbog čega je vožnja na razmaku 
manjem od potrebnog,u situaciji kao 

na slici,opasna? 

        zbog mogućnosti da se pregrije motor vozila 
 
        zbog smanjenja preglednosti ispred vozila 
 
        zbog mogućnosti nalijetanja na vozilo ispred 

 X 

 X 



26.O čemu ovisi razmak koji vozač mora 
održavati vozeći između vozila u koloni? 

              o brzini vožnje vozila u koloni 
 
              o vrsti i stanju ceste 
 
              o okolini ceste kojom se kreću vozila 

 X 

 X 



27.O čemu ovisi razmak od vozila 
ispred u situaciji kao na slici? 

                 o brzini vožnje 
 
                 o vrsti i stanju vozila 
 
                 o okolini ceste kojom se kreću vozila 

 X 

 X 



28.Koliki,u pravilu,treba biti razmak između 
vozila u vožnji cestom izvan naselja? 

              jednak najmanje duljini zaustavnog puta 
 
              jednak duljini zaustavnog puta,uvećan za 
              sigurnosni razmak pri zaustavljanju 
 
              jednak dvostrukoj duljini vozila 

 X 



29.Koliki,u pravilu,treba biti razmak između 
vozila u vožnji cestom izvan naselja ako su 

normalni vremenski uvjeti? 

            četiri sekunde 
 
            dvije sekunde 
 
            jednu sekundu 

 X 



30.U kojim je situacijama potrebno 
povećati vremenski razmak u vožnji između 

vozila od dvije sekunde na tri sekunde? 

 

 

                      ako vozilom upravljaju mladi vozači s  

                      nedovoljno vozačkog iskustva 

 

                      ako je magla,mokar i sklizak kolnik 

 

                      ako se vozi iza vozila koje prevozi životinje 

 X 

 X 



31.U kojim je situacijama potrebno 
povećati vremenski razmak u vožnji 

između vozila na više od tri sekunde? 
 

 

                kada su na cesti zimski uvjeti 

 

                kada se vozi iza vozila javnog prijevoza putnika 

 

                kada se vozi iza vozila koje prevozi opasne 
tvari 

 X 

 X 



32.Na koji način možete kontrolirati 
razmak od vozila ispred u vožnji,u 

situaciji kao na slici? 

                korištenjem metode dvije sekunde 
 
                korištenjem metode četiri sekunde 
 
                korištenjem metode jedne sekunde 

 X 



33.Gdje se najčešće stvaraju kolone 
vozila na cestama izvan naselja? 

           na ravnim i preglednim dionicama ceste 
 
           u blizini velikih gradova 
 
           na uzdužnom nagibu i na dionicama gdje se 
           izvode radovi 

 X 

 X 



34.Kada se češće stvaraju kolone vozila 
na cestama izvan naselja? 

               tijekom sezone godišnjih odmora 
 
               tijekom nadolazećih blagdana 
 
               u slučaju prometne nesreće na cesti 

 X 

 X 

 X 



35.Koje su opasnosti moguće pri vožnji 
u koloni? 

                     nalijetanje na vozilo ispred 
 
                     vožnja na potrebnom razmaku 
 
                     vožnja prilagođenom brzinom 

 X 



36.Kako ćete postupiti u situaciji kao 
na slici? 

             očekivati kolonu vozila ispred 
 
             prilagoditi brzinu i razmak vozilima u koloni 
 
             promijeniti prometnu traku i nastaviti vožnju 

 X 

 X 



37.Kako se trebate ponašati pri vožnji 
u koloni u situaciji kao na slici? 

        održavati potreban razmak 
 
        promatrati stop-svjetla na vozilima 
 
        kad je to moguće,obavljati pretjecanje kolone 

 X 

 X 



38.Koja su obilježja vožnje u koloni? 

                 vožnja različitim brzinama 
 
                 brzine i postupci vozača su međusobno 
                 uvjetovani 
 
                 učestala pretjecanja 

 X 



39.U kojim slučajevima vozač ne 
smije,bez opravdanih razloga,voziti 

sporo? 

 

 

                       kada bitno usporava prometni tok 

 

                       kada ugrožava druge sudionike u prometu 

 

                       kada vozi po suhom kolniku 

 X 

 X 



40.Do čega može dovesti kretanje 
vozilom na cesti izvan naselja brzinom 

manjom od najmanje dopuštene? 

                do stvaranja kolone vozila iza tog vozila 
 
                do dobrih uvjeta za pretjecanje 
 
                do zastoja 

 X 

 X 



41.Što je dužan učiniti vozač vozila koje se kreće 
brzinom manjom od najveće dopuštene na cesti 

ili dijelu ceste,pa se zbog toga iza njega stvori 
kolona vozila? 

   gledati kako ga vozila pretječu 
 
   na prvom pogodnom mjestu isključiti se iz prometa 
   i propustiti kolonu vozila 
 
   što dulje voziti sporo,kako bi se stvorila veća 
kolona 

 X 



42.Što ne smijete činiti kada naiđete 
na kolonu vozila? 

 

 

                     pretjecati ili obilaziti 

 

                     voziti na kraju kolone 

 

                     voziti na premalom razmaku 

 X 

 X 



43.Smijete li pretjecati u situaciji kao 
na slici? 

           ne,jer nailaze vozila iz suprotnog smjera 
 
           da,jer je dobra vidljivost 
 
           da,jer je isprekidana crta na kolniku 

 X 



44.Na koje opasnosti morate računati 
dok pretječete u situaciji kao na slici? 

                na vozila koja nailaze iz suprotnog smjera 
 
                na povećanu duljinu puta pretjecanja 
 
                na premalu brzinu vozila koje pretječete 

 X 



45.Prometna traka kojom vozite 
završava kao u situaciji na slici.Kako 

ćete postupiti? 

           propustiti vozila koja se kreću desnom trakom 
 
           ne ometati vozila u koloni u koju se uključujete 
 
           voziti prije vozila koja se kreću desnom trakom 

 X 

 X 



46.Zašto je pretjecanje jedna od 
najopasnijih radnji vozilom u prometu 

na cesti izvan naselja? 
 

 

                 zato što se vozilom prelazi na prometnu traku  

                 za vozila iz suprotnog smjera 

 

                 zato što je teško procijeniti brzinu i duljinu  

                 puta pretjecanja 

 

                 zato što se skraćuje vrijeme reagiranja vozača 

 X 

 X 



47.Koje su opasnosti moguće pri 
pretjecanju vozila,u situaciji kao na 

slici? 

  pogrešna procjena duljine preglednosti za pretjecanje 
 
  pogrešna procjena prostora za povratak nakon  
  pretjecanja 
 
  pridržavanje dovoljnog bočnog razmaka 

 X 

 X 



48.Što je dužan učiniti vozač vozila kada ga 
drugo vozilo pretječe u situaciji kao na slici? 

              pomaknuti svoje vozilo k desnom rubu kolnika 
 
              pomaknuti svoje vozilo k središnjoj uzdužnoj crti 
              na kolniku 
 
              ne povećavati brzinu kretanja svojega vozila 

 X 

 X 



49.Na koje opasnosti morate računati 
u situaciji kao na slici? 

                na premali bočni razmak 
 
                na nepoštivanje zabrane pretjecanja 
 
                na nailazak vozila iz suprotnog smjera 

 X 

 X  



50.Gdje se na cesti izvan naselja smije 
pretjecati u situaciji kao na slici? 

    gdje nema prometnog znaka koji to zabranjuje 
 
    gdje postoji potrebna preglednost,širina ceste i 
    dobra vidljivost 
 
    gdje nailaze vozila iz suprotnog smjera 

 X 

 X 



51.Smije li vozač vozilom pretjecati u 
situaciji kao na slici? 

  ne smije jer postoji zabrana pretjecanja 
 
  ne smije jer je ograničenje brzine 80 km na sat 
 
  smije jer je naznačen prestanak zabrane pretjecanja  X 



52.Kako ćete postupiti kada namjeravate 
pretjecati u situaciji kao na slici? 

     procijeniti duljinu i preglednost ceste 
 
     voziti na što većem razmaku iza vozila koje se 
     namjerava pretjecati 
 
     procijeniti kojom brzinom vozi vozilo ispred 

 X 

 X 



53.Što vozač mora procijeniti pri 
planiranju pretjecanja u situaciji kao na 

slici? 

           ugrožava li vozila iz suprotnog smjera 
 
           je li pretjecanje dopušteno 
 
           zaustavni put vozila koje pretječe 

 X 

 X 



54.O čemu ovisi duljina puta 
pretjecanja? 

 

 

                           o brzini reagiranja vozača 

 

                           o duljini vozila koje se pretječe 

 

                           o brzini vožnje kojom se pretječe 

 X 

 X 



55.O čemu ovisi duljina puta 
pretjecanja? 

          o duljini vozila koje dolazi iz suprotnog smjera 
 
          o duljini vozila kojeg se pretječe 
 
          o razlici brzina vozila koje pretječe i kojeg se  
          pretječe 

 X 

 X 



56.Kako treba postupiti vozač vozila nakon 
pretjecanja kako bi ponovno zauzeo 

položaj vozilom u desnoj prometnoj traci? 
 

 

            bez ometanja ili ugrožavanja vozila kojeg se  

            pretječe 

 

            u blagom luku se vratiti u desnu prometnu traku 

 

            u oštrom luku se vratiti u desnu prometnu traku 

 X 

 X 



57.Pretječe vas drugo vozilo na cesti koja 
nije dovoljno široka.Kako ćete postupiti? 

 

 

                    pomaknuti svoje vozilo što više udesno 

 

                    ako je potrebno,čim bude moguće,zaustaviti 

                    vozilo na prikladnom mjestu 

 

                    ubrzati i maksimalnom brzinom voziti po toj 

                    dionici ceste 

 X 

 X 



58.Kako treba postupiti vozač vozila 
koji pretječe u situaciji kao na slici? 

             paziti na vozila iz suprotnog smjera 
 
             čim prije sigurno obaviti pretjecanje 
 
             obvezno uključiti desni pokazivač smjera 

 X 

 X 



59.Kako se treba ponašati vozač vozila koji 
je započeo pretjecanje ako se iznenada 

pojavilo vozilo iz suprotnog  smjera? 

                odustati od pretjecanja 
 
                vratiti se iza vozila koje je započeo pretjecati 
 
                pokušati obaviti pretjecanje prije susreta s  
                vozilom iz suprotnog smjera 

 X 

 X 



60.Zbog čega pretjecanje dugih vozila i 
vozila s nadgrađem predstavlja posebno 

velik rizik? 

                 zbog toga što je smanjena preglednost 
 
                 zbog toga što se povećava put pretjecanja 
 
                 zbog toga što se smanjuje put pretjecanja 

 X 

 X 



61.Na kojim se mjestima u prometu na cesti 
izvan naselja vozač ne smije vozilom zaustaviti? 

           na mjestima gdje bi položajem svoga vozila 
           ugrožavao odvijanje prometa 
 
           na mjestima gdje bi položajem svoga vozila 
           ometao odvijanje prometa 
 
           na mjestima gdje bi položajem svoga vozila 
           poboljšao sigurnost prometa 

 X 

 X 



62.Kako morate propisno obilježiti 
vozilo koje ste zbog opravdanih 

razloga zaustavili na cesti? 

sigurnosnim trokutom na najmanje 200 metara iza vozila 
 
sigurnosnim trokutom na najmanje 100 metara iza vozila 
 
reflektirajućom svjetiljkom na krovu vozila 

 X 



63.Koju radnju vozilom na cesti izvan 
naselja,u situaciji kao na slici,namjerava 
obaviti vozač s obzirom na znakove koje 

daje? 

                      prestrojavanje 
 
                      pretjecanje 
 
                      zaustavljanje ili vožnju unatrag  X 



64.Prema čemu ćete prilagoditi brzinu 
vožnje prije ulaska u zavoj? 

                prema polumjeru zavoja i poprečnom 
                nagibu kolnika 
 
                prema vrsti i stanju kolnika 
 
                prema tlaku zraka u gumama 

 X 

 X 



65.Kako treba voziti zavojem u situaciji 
kao na slici? 

           do ulaska u zavoj smanjiti brzinu 
 
           od polovice zavoja postupno povećavati brzinu 
 
           voziti maksimalnom brzinom koja je dopuštena 
           na cesti izvan naselja 

 X 

 X  



66.Kako treba postupiti vozač u vožnji 
po uzbrdici? 

        prilagoditi brzinu vožnje uzbrdici i njenoj duljini 
 
        održavati potreban razmak između vozila 
 
        voziti s minimalnim ubrzanjem 

 X 

 X 



67.Kako treba postupiti vozač u vožnji 
u nizbrdici? 

                pravodobno promijeniti u nižu brzinu 
 
                voziti trakom za spora vozila 
 
                isključiti rad motora 

 X 



68.Koje opasnosti možete predvidjeti 
za vožnje uzbrdicom? 

 

 

                      pregrijavanje motora 

 

                      dulje vrijeme reagiranja vozača 

 

                      kraći zaustavni put 

 X 



69.Koje opasnosti možete predvidjeti 
za vožnje nizbrdicom? 

 

 

                           produljen put kočenja 

 

                           kraći zaustavni put 

 

                           pregrijavanje kočnica 

 X 

 X 


