
12. VOŽNJA U POSEBNIM 
UVJETIMA 



1.Kako ćete postupiti u ovoj situaciji? 

            pogled usmjeriti prema sredini kolnika 
 
            pogled usmjeriti prema desnom rubu kolnika 
 
            smanjiti brzinu vožnje 

 X 

 X 



2.Koji sudionici u prometu se,u 
pravilu,slabo uočavaju noću? 

 

 

                               pješaci 

 

                               neosvijetljeni biciklisti 

 

                               vozači teretnih automobila 

 X 

 X 



3.Koje opasnosti mogu nastati tijekom 
vožnje noću kroz naselje? 

 

 

                         prekasno uočavanje zapreka 

 

                         nalet na parkirana vozila koja nisu 

                         osvijetljena 

 

                         slabo uočavanje vozila koja dolaze iz 

                         suprotnog smjera 

 X 

 X 



4.Koje opasnosti pri mimoilaženju 
mogu nastati u ovoj situaciji? 

               nalet na pješake 
 
               nalet na bicikliste 
 
               pravodobno uočavanje pješaka 

 X 

 X 



5.Kako treba postupiti u ovoj situaciji? 

       predvidjeti kretanje pješaka uz desni rub kolnika 
 
       prilagoditi brzinu uvjetima vidljivosti 
 
       voziti s uključenim dugim svjetlima 

 X 

 X 



6.Koja se svjetla smiju koristiti noću u 
normalnim atmosferskim uvjetima za 
osvjetljavanje ceste dok se vozi kroz 

naselje? 
 

 

                         kratka svjetla 

 

                         svjetla za maglu 

 

                          duga svjetla 

 X 

 X 



7.Koja svjetla za osvjetljavanje ceste,u 
pravilu,vozač vozila upotrebljava? 

 

 

                            kratka svjetla 

 

                            duga svjetla 

 

                            pozicijska svjetla 

 X 



8.Kako ćete postupiti u slučaju kvara 
na vozilu u situaciji kao na slici? 

           uključiti sve pokazivače smjera 
 
           postaviti sigurnosni trokut što dalje iza vozila na 
           vidnom mjestu 
 
           na vozilu ugasiti kratka svjetla 

 X 

 X 



9.Kako ćete postupiti pri mimoilaženju 
u situaciji kao na slici? 

              voziti s uključenim kratkim svjetlima 
 
              povećati brzinu 
 
              pogled usmjeriti prema desnom rubu 
kolnika 

 X 

 X 



10.Kada ne smijete za vožnje noću 
upotrebljavati duga svjetla za 

osvjetljavanje ceste? 
 

 

                    kada postoji opasnost zasljepljivanja drugog 

                    vozača 

 

                    kada vozilom prolazite pokraj kolone 
pješaka 

 

                    kada vozite cestom izvan naselja 

 X 

 X 



11.Kako ćete,kao vozač,postupiti ako 
vozilo koje vam dolazi iz suprotnog 
smjera ima upaljena duga svjetla? 

 

 

                         voziti s upaljenim dugim svjetlima 

 

                         smanjiti brzinu vožnje 

 

                         naizmjeničnim paljenjem dugih i kratkih 

                         svjetala dati znak upozorenja 

 X 

 X 



12.Vozite vozilo s upaljenim kratkim 
svjetlima.Kako ćete postupiti ako 

vozilo koje vam dolazi iz suprotnog 
smjera ima upaljena duga svjetla? 

 

 

 

                smanjiti brzinu vožnje prema uvjetima  

                vidljivosti 

 

                pogled usmjeriti na vozilo iz suprotnog smjera 

 

                naizmjeničnim paljenjem dugih i kratkih  

                svjetala dati znak upozorenja 

 X 

 X 



13.Pretječete noću vozilo koje vozi s 
upaljenim kratkim svjetlima za 

osvjetljenje ceste.Kako ćete postupiti? 
 

 

    pretjecanje se započinje s upaljenim dugim svjetlima 

 

    kad se dođe usporedno s vozilom,uključuju se duga 

    svjetla 

 

    voziti iza njega s upaljenim kratkim svjetlima 

 X 

 X 



14.Koja svjetla za osvjetljenje ceste,u 
pravilu,morate koristiti na cesti izvan 

naselja u situaciji kao na slici? 

                  duga svjetla 
 
                  kratka svjetla 
 
                  stražnje svjetlo za maglu 

 X  



15.Koja se opasnost može očekivati u 
situaciji kao na slici? 

           nakon jednoga kilometra jak bočni vjetar 
 
           jak bočni vjetar u duljini od jednoga kilometra 
 
           jak bočni vjetar samo s lijeve strane 
 
            

 X 



16.Na kojim mjestima je moguće 
očekivati jak bočni vjetar? 

 

 

                         na mostovima ili vijaduktima 

 

                         na otvorenim dionicama ceste 

 

                         na usjecima i zasjecima  

 X 

 X 



17.Vozite autocestom u situaciji kao 
na slici.Kako ćete postupiti? 

                prema potrebi smanjiti brzinu 
 
                povećati brzinu 
 
                čvrsto držati upravljač 

 X 

 X 



18.Vozite cestom u situaciji kao na 
slici.Kako ćete postupiti? 

             prema potrebi smanjiti brzinu 
 
             voziti sredinom kolnika 
 
             čvrsto držati upravljač 

 X 

 X 



19.Koje opasnosti mogu nastati 
tijekom vožnje po magli? 

 

 

                                 smanjena vidljivost 

 

                                 pogrešna procjena razmaka 

 

                                 slabo uočavanje vozila ispred 

 X 

 X 

 X 



20.Vozite cestom u situaciji kao na 
slici.Kako ćete postupiti? 

        prilagoditi brzinu uvjetima vidljivosti 
 
        voziti sredinom prometne trake 
 
        povećati pozornost 

 X 

 X 

 X 



21.Vozite po magli.Koja svjetla za 
osvjetljavanje ceste morate koristiti? 

 

 

                      svjetla za maglu ili kratka svjetla 

 

                      prednja pozicijska svjetla 

 

                      duga svjetla 

 X 



22.Što u situaciji kao na slici može 
negativno utjecati na sigurnost prometa? 

                   smanjena vidljivost 
 
                   vožnja na premalom razmaku 
 
                   uporaba svjetala za maglu 

 X 

 X 



23.Vozite cestom u situaciji kao na 
slici.Kako ćete postupiti? 

             povećati pozornost 
 
             prilagoditi brzinu uvjetima vidljivosti 
 
             voziti tako da se može zaustaviti vozilo do 
             kraja preglednosti 

 X 

 X 

 X 



24.Kako ćete se ponašati tijekom 
vožnje u situaciji kao na slici? 

          voziti s upaljenim dugim svjetlima 
 
         predviđati mogućnost dolaska vozila iz 
         suprotnog smjera 
 
         voziti na potrebnom razmaku prema uvjetima 
         vidljivosti 

 X 

 X 



25.Koje opasnosti mogu nastati 
tijekom vožnje po kiši? 

 

 

                     zanošenje ili slijetanje vozila s ceste 

 

                     smanjena vidljivost 

 

                     sklizak kolnik 

 X 

 X 

 X 



26.Zbog čega prva kiša predstavlja 
opasnost za sigurnu vožnju? 

 

 

                         zbog vožnje s upaljenim svjetlima 

 

                         zbog dobre vidljivosti 

 

                         zbog vrlo skliskoga kolnika  X 



27.Kako se treba ponašati tijekom 
vožnje po prvoj kiši? 

 

 

                      izbjegavati naglo i iznenadno kočenje 

 

                      izbjegavati naglo okretanje upravljača 

 

                      voziti na malom razmaku od vozila ispred 

 X 

 X 



28.Što tijekom vožnje u situaciji kao na 
slici otežava uočavanje iz vozila? 

                 kiša 
 
                 voda koja pršti s kolnika od drugih vozila 
 
                 svjetla vozila iz suprotnog smjera 

 X 

 X 



29.Koje opasnosti su moguće tijekom 
vožnje u situaciji kao na slici? 

                  smanjena preglednost 
 
                  smanjena vidljivost iz vozila 
 
                  nastanak vodenog klina 

 X 

 X 



30.Zbog čega nastaje vodeni klin 
(aquaplaning)? 

 

 

                      zbog velike količine vode na kolniku 

 

                      zbog male dubine utora guma 

 

                      zbog male brzine vožnje 

 X 

 X 



31.Kako ćete postupiti kada vozilom 
naiđete na veću količinu vode na 

cesti? 
 

 

                    sačuvati prisebnost i pokušati izaći iz vode 

 

                    zaustaviti vozilo u vodi 

 

                    zaustaviti vozilo i isključiti motor 

 X 



32.Koje opasnosti su moguće u 
situaciji kao na slici pri prvoj kiši? 

                moguće je klizanje i zanošenje vozila 
 
                moguće je slijetanje vozila s ceste 
 
                moguć je aquaplaning 

 X 

 X 



33.Koje opasnosti su moguće u 
situaciji kao na slici ako prevelikom 

brzinom vozila uđete u zavoj? 

                 moguć je aquaplaning 
 
                 moguće je slijetanje vozila s ceste 
 
                 moguće je klizanje i zanošenje vozila 

 X 

 X 



34.Koje opasnosti su moguće tijekom 
vožnje cestom zbog kolotraga na kolniku? 

 

 

                    pojava vodenog klina i skijanja na vodi 

 

                    zanošenje vozila i gubljenje upravljivosti 

 

                    dulji put kočenja 

 X 

 X 

 X 



35.Što se smatra zimskim uvjetima na 
cesti? 

 

 

                    kada je kolnik prekriven snijegom 

 

                    kada je na kolniku poledica 

 

                    kada je kolnik prekriven lišćem 

 X 

 X 



36.Koje opasnosti mogu nastati na 
cesti tijekom vožnje u zimskim 

uvjetima? 
 

 

                        zanošenje i klizanje vozila 

 

                        ako pada snijeg,smanjena vidljivost 

 

                        dulje vrijeme reagiranja 

 X 

 X 



37.Što se razumijeva pod zimskom 
opremom osobnog automobila? 

 

 

             zimske gume samo na pogonskim kotačima 

 

             ljetne gume s najmanjom dubinom profila 4 

             mm i s lancima za snijeg na pogonskim kotačima 

 

             zimske gume na svim kotačima 

 X 

 X 



38.Kako se vozač treba ponašati na 
skliskom kolniku? 

 

 

                      ne smije naglo okretati upravljač i naglo 

                      kočiti 

 

                      ne smije naglo puštati papučicu spojke i 

                      naglo dodavati snagu motora 

 

                      ne smije mijenjati u nižu brzinu 

 X 

 X 



39.Zašto je u zimskim uvjetima 
obvezna uporaba zimske opreme? 

 

 

                       manja je mogućnost zanošenje i klizanja  

                       vozila 

 

                       smanjuje se potrošnja goriva 

 

                       bolje je prianjanje guma za podlogu 

 X 

 X 



40.Što je potrebno učiniti kao bi 
vidljivost iz vozila tijekom vožnje u 

zimskim uvjetima bila dobra? 

 

 

                      sa svih stakala i zrcala treba ostrugati led 

 

                      uključiti strujanje hladnog zraka 

 

                      uključiti grijač  zadnjeg stakla 

 X 

 X 



41.Kako ćete postupiti,u situaciji kao 
na slici,pri mijenjanju prometne trake? 

                    naglo kočiti 
 
                    voziti po tragovima drugih vozila 
 
                    prilagoditi brzinu stanju kolnika 

 X 

 X 



42.Koje opasnosti su moguće,u 
situaciji kao na slici,ako se naglo koči? 

           može doći do slijetanja vozila s kolnika 
 
           moglo bi doći do pregrijavanja kočnica 
 
            može doći do zanošenja vozila 

 X 

 X 



43.Koje opasnosti su moguće u 
situaciji kao na slici? 

         moguće je zanošenje ili klizanje vozila 
 
         moguće je produljenje vremena reagiranja 
 
         moguće je slijetanje vozilom s kolnika 

 X 

 X 



44.S kojim opasnostima morate 
računati u situaciji kao na slici? 

          s povećanom opasnošću od zanošenja 
 
          sa skraćivanjem zaustavnog puta 
 
          s dolaskom vozila iz suprotnog smjera 

 X 

 X 



45.Smije li se osobnim automobilom,u 
situaciji kao na slici,nastaviti vožnju? 

                   smije 
 
                   ne smije 
 
                   smije,samo subotom i nedjeljom 

 X 



46.Na koju brzinu ukazuje prometni 
znak na slici? 

                 na brzinu koja se preporučuje 
 
                 na ograničenje brzine 
 
                 na najmanju dopuštenu brzinu  X 



47.O čemu treba voditi računa tijekom 
vožnje u situaciji kao na slici 

              o održavanju potrebnog razmaka 
 
              o brzini vožnje i stanju kolnika 
 
              o vozilima iz suprotnog smjera 

 X 

 X 



48.Na koje opasnosti treba računati 
tijekom vožnje autocestom u situaciji 

kao na slici? 

                   na smanjenu vidljivost 
 
                   na dolazak vozila iz suprotnog smjera 
 
                   na sklizak kolnik 

 X 

 X 



49.Uvjeti vidljivosti na autocesti su 
smanjeni,u situaciji kao na slici.Kako 

ćete se ponašati tijekom vožnje? 

                  voziti uz povećani oprez 
 
                  prilagoditi brzinu vožnje uvjetima  
                  vidljivosti 
 
                  voziti brzinom većom od 130 km na sat 

 X 

 X 


