
6. OSTALI SUDIONICI U 
CESTOVNOM PROMETU 



1.Kojom prometnom površinom se 
kreću pješaci na slici? 

X 

 pješačkom stazom 
 
 obilježenim pješačkim prijelazom 
 
 nogostupom 



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

X 

 ubrzati vozilo i obići pješaka prije nailaska 
 vozila iz suprotnog smjera 
 
 usporiti vozilo,sačekati prolazak vozila iz 
 suprotnog smjera i potom obići pješaka 
 
 nastaviti vožnju prelaskom na lijevu  
 prometnu traku i obići pješaka 



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

                 

X 

X 

 voziti istom brzinom jer na vašoj prometnoj 
 traci nema nikakve prepreke 
 
 predvidjeti postupak vozača nailazećih  
 vozila iz suprotnog smjera 
 
 usporiti i voziti što više uz desni rub kolnika 



4.Vozite cestom i uočite pješaka koji 
hoda kolnikom u situaciji kao na 

slici.Kako ćete postupiti? 

X 

X 

 prijeći na lijevu prometnu traku i ostaviti 
 dovoljan bočni razmak za obilaženje 
 
 usporiti i povećati pozornost 
 
 voziti na sigurnom bočnom razmaku  



5.Kako ćete postupiti u situaciji kao na 
slici? 

X 

 uz lijevi rub kolnika skrenuti ulijevo prije 
 pješaka 
 
 usporiti,propustiti pješake i bez zaustavljanja 
 skrenuti udesno 
 
 obvezno se zaustaviti,propustiti pješake,te 
 skrenuti udesno 



6.Kako ćete postupiti u situaciji kao na 
slici? 

X 

 zaustaviti se i propustiti pješake preko 
 obilježenoga pješačkog prijelaza 
 
 nastaviti vožnju istom brzinom i biti 
 pripravan na iznenadno kočenje 
 
 nastaviti skretanje ulijevo smanjenom 
 brzinom pazeći na pješake 
 



7.Vozite gradom i želite skrenuti u 
ulicu označenu prometnim znakom na 

slici.Kako ćete postupiti? 

X 

X 

 skrenut ćete u tu ulicu i nastaviti vožnju 
 brzinom 30 km u satu 
 
 skrenut ćete u tu ulicu,ali ćete voziti najviše 
 do brzine hoda pješaka 
 
 skrenut ćete i pratiti situaciju na cesti jer je 
 tu dječja igra dopuštena 



8.Vozite cestom u situaciji kao na 
slici,kako ćete postupiti? 

X 

X 

X 

  voziti ne smanjujući brzinu do obilježenoga  
  pješačkog prijelaza 
 
  na dovoljnom bočnom razmaku obići pješaka 
 
  predvidjeti mogućnost da pješak krene ulijevo 
 
  biti spreman na iznenadno kočenje 
 



9.Vozeći prilazite ovom prometnom 
znaku.Kako ćete postupiti? 

X 

X 

 voziti s povećanim oprezom 
 
 povećati brzinu vožnje 
 
 očekivati pješake koji se kreću cestom 



10.Vozeći cestom naiđete na mjesto 
obilježeno ovim prometnim 

znakom.Kako ćete postupiti? 

X 

X 

 ako nema pješaka,pažljivo nastaviti vožnju 
 
 ako ima pješaka,stati i propustiti pješake 
 
 ako je pješak tek stupio na kolnik,obići ga na 
 sigurnom razmaku 



11.Vozilo na cesti ispred vašeg vozila,u 
situaciji kao na slici,zaustavilo se.Kako 

ćete postupiti? 

X 

 obići vozilo ispred s lijeve strane 
 
 stati iza vozila i sačekati da napusti 
 raskrižje 
 
 zvučnim znakom ga upozoriti da nastavi 
 vožnju 



12.Vozeći cestom naiđete na dio ceste koji 
je obilježen ovim prometnim znakom.Gdje 

morate računati s pojavom djece? 

X 

X 

X 

 ispred škole 
 
 ispred bolnice 
 
 ispred dječjeg vrtića 
 
 ispred dječjeg igrališta 



13.Kakvo ponašanje djece možete 
očekivati u prometu na cesti? 

 

                    nepropisno ponašanje 

  

                    ponašanje u skladu s prometnim propisima 

 

                    nepredvidivo i nepromišljeno ponašanje 

X 

X 



14.Kako se djeca ponašaju u prometu 
na cesti? 

 

               ne prepoznaju opasnost 

  

               nepravilno procjenjuju brzinu vozila 

 

               u skladu s prometnim propisima 

X 

X 



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

X 

X 

 nakon prolaska vozila iz suprotnog smjera  
 obići djecu 
 
 voziti pokraj djece i pozorno pratiti njihovo 
 kretanje 
 
 predvidjeti mogućnost da neko dijete  
 iznenada stupi na kolnik 



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

X 

 voziti s povećanim oprezom 200 metara od 
 znaka i očekivati djecu na cesti 
 
 voziti s povećanim oprezom i 200 metara  
 nakon znaka očekivati djecu na cesti 
 
 preteći vozilo ispred dok nema djece na  
 kolniku 



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

X 

X 

X 

 voziti oprezno pokraj biciklista 
 
 pratiti pogledom bicikliste i očekivati njihove 
 iznenadne postupke 
 
 voziti na sigurnom bočnom razmaku od 
 biciklista 



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

X 

X 

 smanjiti brzinu i očekivati iznenadne 
postupke 
 biciklista 
 
 voziti ne smanjujući brzinu jer biciklist vozi  
 biciklističkom stazom 
 
 voziti na sigurnom bočnom razmaku od  
 biciklista 



19.Zašto su vozači bicikla opasni u 
prometu? 

 

                 lako mogu izgubiti ravnotežu ili stabilnost 

 

                 često voze sporo 

 

                 mnogi bez pokazivanja namjera mjenjaju  

                 smjer vožnje 

X 

X 



20.Vozeći cestom naišli ste na ovaj 
prometni znak.Kako ćete postupiti? 

X 

X 

 smanjiti brzinu i paziti na bicikliste 
 
 polukružno se okrenuti jer je cesta 
 namijenjena samo za promet biciklista 
 
 ako biciklisti voze,održavati potreban  
 razmak 



21.Skrećete udesno na raskrižju u 
situaciji kao na slici.Kako ćete 

postupiti? 

X  usporiti i propustiti biciklistu 

 

 skrenuti prije bicikliste 



22.Vozeći cestom naišli ste na ovaj 
prometni znak.Kako ćete postupiti? 

X 

X 

 nastavljate voziti jer su biciklisti obvezni  
 propustiti vozila 
 
 morate se obvezno zaustaviti i ako nema biciklista 
 
 ako je potrebno zaustaviti se ispred  
 obilježenog prijelaza biciklističke staze 
 
 ako ima biciklista,stati i propustiti ih 



23.Vozite automobil cestom iza 
traktora u situaciji kao na slici.Kako 

ćete postupiti? 
X 

X 

 preteći traktor 
 
 voziti iza traktora na potrebnom razmaku 
 
 pretjecanje obaviti kada to bude sigurno 



24.Vozeći cestom naišli ste na ovaj 
prometni znak.Kako ćete postupiti? 

X  voziti s povećanim oprezom tom dionicom 
 ceste jer postoji opasnost nailaska na  
 domaće životinje 
 
 trubiti da se životinje maknu s ceste ako se 
 njome kreću 
 
 što prije proći opasno mjesto 



25.Traktor ispred vas vozi oko 30 km 
na sat,u situaciji kao na slici.Smijete li 

ga pretjecati? 

X 

 da,jer se približava preglednom zavoju 
 
 ne,jer je na kolniku puna uzdužna cesta 
 
 da,jer vozi sporo 


