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1. Što je ometanje prometa?  
1. radnja u prometu kojom se nekoga suprotno 

prometnim propisima prisiljava na promjenu 
dotadašnjeg načina sudjelovanja u prometu  

2. takav način sudjelovanja u prometu uslijed kojeg 
je nastupila neposredna opasnost nastanka 
prometne nesrede 

2. Nakon kojeg roka se vozačka dozvola produžuje?  
1. 10 godina 
2. 5 godina 
3. 2 godina 

3.Vozite cestom u situaciji kao na slici.Koju opasnost 
trebate predviđati?  

 
1. mokar i sklizak kolnik  
2. nailazak djece preko ceste  
3. smanjenu vidljivost 

4.Kako treba postupiti vozač pod utjecajem alkohola?  
1. ne smije upravljati niti početi upravljati vozilom  
2. smije upravljati vozilom,ali samo u prisutnosti 

starijeg vozača  
3. treba koristiti javni prijevoz 

5.O čemu morate voditi računa u situaciji kao na slici?  

 
1. stanju kolnika  
2. brzini vožnje  
3. opasnoj uzbrdici 

6.Na koju opasnost vas upozorava ovaj prometni znak?  
1. da smijete vozilo parkirati na bankinu  
2. da je uz rub kolnika neutvrđena 

bankina  
3. na opasnost koja se odnosi samo na 

osobna vozila 

7.Koja motorna vozila smijete pretjecati nakon ovoga 
prometnog znaka?  

1. motocikle bez prikolice  
2. mopede  
3. traktore  

8.Kako dete postupiti pri nailasku na ovaj prometni 
znak? 

 
1. voziti brzinom do brzine hoda pješaka  
2. voziti brzinom do 50 km na sat  
3. očekivati nepredviđene postupke djece ako se 

igraju na ulici 
 

9.Na što vozača obvezuje žuto treptavo svjetlo na 
semaforu?  

1. na povedanje brzine vožnje  
2. na zaustavljanje vozila  
3. da vozi uz povedan oprez 

10.Čemu služi isprekidana razdjelna crta u situaciji kao 
na slici? 

 
1. dijeli kolnik na kolničke trake  
2. odvaja kolnik od prometne trake za vozila javnog 

prijevoza  
3. dijeli kolnik na prometne trake 

11.Kojem svjetlu na semaforu odgovara položaj tijela i 
znak koji daje policijski službenik kao na slici? 

 
1. crvenom svjetlu  
2. zelenom svjetlu  
3. žutom svjetlu 

12.Kako vozač daje svjetlosni znak upozorenja ostalim 
sudionicima u prometu?  

1. paljenjem svih pokazivača smjera  
2. kratkim uzastopnim paljenjem dugih svjetala  
3. naizmjeničnim paljenjem dugih i kratkih svjetala  
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13.O čemu ovisi kvaliteta percepcije prometnog znaka?  
1. udaljenosti s koje se uočava  
2. snazi automobila kojim vozač upravlja 
3. brzini vožnje 

 

14.Kako treba postupiti vozač vozila tijekom vožnje u 
situaciji kao na slici?  

 
1. uočiti promjenu prometnih uvjeta na cesti  
2. prilagoditi vožnju uvjetima na cesti  
3. voziti povedanom brzinom 

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

1. nepropisno ponašanje  
2. ponašanje u skladu s prometnim propisima  
3. nepredvidivo i nepromišljeno ponašanje 

 

16. Koju prometnu površinu vozač mora u pravilu 
koristiti za kretanje motornog vozila?  

1. nogostup  
2. isključivo kolnik  
3. pješačku zonu  

 

17. Koliko je ograničenje brzine kretanja vozila na cesti u 
naselju u kojemu brzina kretanja nije određena 
posebnim prometnim znakom?  

1. 50 km na sat  
2. 60 km na sat  
3. 80 km na sat 

 

18. Kako dete postupiti ako ste pred raskrižjem zauzeli 
vozilom prometnu traku kojom ne namjeravate prodi 
kroz raskrižje?  

1. možete promijeniti prometnu traku dok je na 
semaforu crveno svjetlo  

2. možete promijeniti prometnu traku kada vozilom 
uđete u raskrižje  

3. morate nastaviti vožnju u smjeru koji određuje 
oznake na kolniku za prometnu raku u koju ste se 
prestrojili 
 

 

19. Kako dete postupiti u situaciji kao na slici?  

 
1. propustiti vozilo koje nailazi s moje desne strane  
2. voziti prije vozila koje dolazi iz suprotnog smjera  
3. propustiti vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera 

20.Kako dete postupiti u situaciji kao na slici?  

 
1. propustiti osobni automobil  
2. voziti prije osobnog automobila 

 

21.Zbog čega ste u situaciji kada je na semaforu 
upaljeno žuto treptede svjetlo,kao na slici,dužni 
propustiti motocikl?  

 
1. zbog toga što nailazi s moje desne strane  
2. zbog toga što se krede cestom s prednošdu 

prolaska  
3. zbog toga što vozilom nailazite na sporednu cestu 
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22. Kako dete postupiti u situaciji kao na slici? 

 
1. propustiti oba automobila  
2. voziti poslije crvenog a prije sivog automobila  
3. voziti prvi raskrižjem 

 

23.Kako dete postupiti u situaciji kao na slici?  

 
1. pravodobno uočiti i procijeniti prometnu situaciju  
2. voziti prije vozila iz suprotnog smjera  
3. propustiti vozilo iz suprotnog smjera 

 

24.Zbog čega se ne smije pretjecati vozila u situaciji kao 
na slici? 

 
1. zbog toga što prometna traka kojom se 

namjerava pretjecati nije slobodna na dovoljnoj 
udaljenosti  

2. zbog toga što je to kolona vozila  
3. zbog toga što je vozač vozila ispred dao znak da 

namjerava pretjecati 
 

25.Smije li se zaustaviti vozilo na mjestima u situaciji 
kao na slici?  

 
1. ne smije na udaljenosti manjoj od 15 metara od 

prijelaza  
2. smije na udaljenosti manjoj od 15 metara od 

prijelaza 

26.Kako morate postupiti za vrijeme vožnje kroz tunel u 
situaciji kao na slici?  

 
1. umjesto dugih svjetala imati uključena kratka 

svjetla  
2. voziti samo sa svjetlima za označivanje vozila  
3. pridržavati se prometnih znakova zabrana i 

ograničenja 

27.Što vozačima omoguduju vozačka zrcala tijekom 
vožnje?  

1. promatranje ceste i pradenje prometa iza vozila  
2. promatranje i pradenje ceste ispred vozila  
3. promatranje i pradenje ceste pokraj vozila 

28.Koja je uloga naslona za glavu?  
1. smanjiti rizik od ozljede glave prilikom sudara  
2. osigurati udobnost vozaču prilikom upravljanja 

vozilom  
3. smanjiti rizik od ozljede vratnih kralježaka 

prilikom naleta drugog vozila 

29.U kojim slučajevima se neispravno vozilo ne smije 
vudi pomodu užeta?  

1. ako je na vozilu neispravan uređaj za 
zaustavljanje  

2. ako je na vozilu neispravan uređaj za davanje  
svjetlosnih znakova  

3. ako je na vozilu neispravan uređaj za upravljanje 

30.Vozite cestom izvan naselja. Što ste dužni učiniti u 
slučaju neispravnosti na vozilu?  

1. pomaknuti vozilo što bliže desnom rubu kolnika  
2. postaviti sigurnosni trokut iza vozila na razmaku 

od najmanje 100 m  
3. uključiti sve pokazivače smjera 
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31.Vozite u situaciji kao na slici.Što smijete vozilom 
činiti,a u skladu s prometnim znakovima,prometnim 
svjetlima i oznakama na kolniku?  

 
1. skretati udesno na raskrižju  
2. promijeniti prometnu traku  
3. prodi raskrižjem ravno 

32.Kako se vozač mora ponašati tijekom vožnje u 
koloni,u situaciji kao na slici?  

 
1. predviđati što se može dogoditi  
2. održavati potreban razmak između vozila  
3. stalno koristiti zvučni znak upozorenja 

33.Kojom se najvedom dopuštenom brzinom smije voziti 
cestom izvan naselja,u situaciji kao na slici? 

 
1. 70 km na sat  
2. 90 km na sat  
3. 100 km na sat 

34.Gdje se najčešde stvaraju kolone vozila na cestama 
izvan naselja?  

 
1. na ravnim i preglednim dionicama ceste  
2. u blizini velikih gradova  
3. na uzdužnom nagibu i na dionicama gdje se 

izvode radovi 

35.Što vozač mora procijeniti pri planiranju pretjecanja 
u situaciji kao na slici? 

 
1. ugrožava li vozila iz suprotnog smjera  
2. je li pretjecanje dopušteno  
3. zaustavni put vozila koje pretječe 

 

36.Pretječete nodu vozilo koje vozi s upaljenim kratkim 
svjetlima za osvjetljenje ceste.Kako dete postupiti?  

1. pretjecanje se započinje s upaljenim dugim 
svjetlima  

2. kad se dođe usporedno s vozilom,uključuju se 
duga svjetla  

3. voziti iza njega s upaljenim kratkim svjetlima 
 

37.Koje opasnosti su mogude u situaciji kao na slici ako 
prevelikom brzinom vozila uđete u zavoj?  

 
1. mogud je aquaplaning  
2. mogude je slijetanje vozila s ceste  
3. mogude je klizanje i zanošenje vozila 

 

38.Kako se vozač treba ponašati na skliskom kolniku?  
1. ne smije naglo okretati upravljač i naglo kočiti  
2. ne smije naglo puštati papučicu spojke i  

naglo dodavati snagu motora  
3. ne smije mijenjati u nižu brzinu 
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