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1. Što je prometna traka za usporavanje?  
1. dio kolnika namijenjen za isključivanje vozila iz 

prometnog toka na cesti  
2. dio kolnika namijenjen isključivo za prometni tok 

sporih vozila 
2. Koje uvjete za upravljanje vozilom u prometu na 
cesti mora imati vozač?  

1. tjelesnu i duševnu sposobnost  
2. potrebno znanje i vještine  
3. osobni automobil u vlasništvu 

3.Približavate se automobilom raskrižju u situaciji 
kao na slici.Kako ćete postupiti?  

 
1. uvažavajući neodgovorno ponašanje 

pješaka,usporiti i propustiti ih svjetlima upozoriti 
pješake i ubrzati  

2. voziti bez zaustavljanja jer je na semaforu 
uključeno zeleno svjetlo 

4.Što označuje ovaj prometni znak?  

zelena boja znaka 
1. broj brze ceste  
2. broj državne ceste  
3. broj autoceste 

5.Vozite cestom u naselju brzinom 50 km na sat u 
situaciji kao na slici. O čemu morate voditi računa?  

 
1. pješaku  
2. potrebnom razmaku  
3. broju putnika u vozilu 

6.Što morate izbjegavati kad naiđete na ovaj prometni 
znak?  

 
1. naglo kočenje  
2. brze i nagle pokrete upravljačem  
3. sporu vožnju  

7.Koji prometni znak označuje zabranu prometa za sva 
motorna vozila?  

 

8.Koji od prometnih znakova obavješduje vozača da 
prestaje voziti cestom s prednošdu prolaska?  

 
9.Na koju opasnost ukazuje prometni znak s 
dopunskom pločom na slici?  

 
1. na tunel duljine 500 metara  
2. da se tunel nalazi na udaljenosti 500 metara od 

znaka  
3. na vijadukt koji se nalazi na udaljenosti 500 

metara od znaka 

10.Koje se oznake na kolniku obilježavaju žutom 
bojom?  

1. parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom  
2. mjesta na kojima je dopušteno parkiranje  
3. stajališta vozila javnog prijevoza putnika 

11.Na što upozoravaju natpisi na kolniku u situaciji kao 
na slici?  

 
1. na blizinu škole  
2. na kretanje uz povedani oprez  
3. na potrebu vožnje vedom brzinom 

12.Što znači položaj tijela i znak koji daje policijski 
službenik na slici? 

 
1. obvezno zaustavljanje 

sudionika prometa prema 
kojemu se daje znak rukom  

2. ubrzanje kretanja vozila 
prema kojemu se daje znak 
rukom  

3. smanjenje brzine za vozilo 
prema kojemu se daje znak 
rukom 
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13.Što je širina vidnog polja vozača?  
1. prostor koji vozač vidi iza svog vozila  
2. prostor mrtvog kuta  
3. prostor koji vozač vidi bez pomicanja očiju 

14.Što bi mogao očekivati vozač vozila ispred tijekom 
vožnje u situaciji kao na slici?  

 
1. vozilo iz suprotnog smjera koje pretječe  
2. da je prometna situacija sigurna  
3. da vozilo ispred može naglo smanjiti brzinu 

15.Kako dete postupiti u situaciji kao na slici?  

 
1. uz lijevi rub kolnika skrenuti ulijevo prije 

pješaka  
2. usporiti,propustiti pješake i bez zaustavljanja 

krenuti udesno  
3. obvezno se zaustaviti,propustiti pješake,te 

skrenuti udesno 

16. Koliko dugo vozač mora davati znak pokazivačima 
sudionicima u prometu?  

1. samo u trenutku započinjanja radnje  
2. samo na kraju radnje  
3. za cijelo vrijeme obavljanja radnje 

17. Smije li svojim vozilom na cesti za dvosmjerni 
promet u situaciji kao na slici voziti unatrag?  

 
1. ne smije jer je cesta s dvosmjernim prometom  
2. smije ako to čini samo na kratkom dijelu ceste  
3. smije ako ne ugrožava ili ne ometa druge 

sudionike u prometu 

18. Koju prometnu traku je dužan izabrati vozač za 
prolazak raskrižjem?  

1. prometnu traku kojom namjerava prodi 
raskrižjem  

2. bilo koju prometnu traku  
3. prometnu traku kojom ce brže prodi raskrižjem 

19. Koja je vozila vozač dužan propustiti na raskrižju 
cesta iste važnosti?  

1. vozila s prednošdu prolaska  
2. vozila javnog prijevoza putnika  
3. vozila koja dolazedi iz suprotnog smjera 

zadržavaju smjer kretanja ili skredu udesno 

20. Kako dete postupiti u situaciji kao na slici? 

  
1. voziti prije vozila koje nailazi iz suprotnog 

smjera  
2. obvezno zaustaviti vozilo  
3. propustiti vozilo koje nailazi iz suprotnog smjera 

21.Kako dete postupiti u situaciji kao na slici?  

 
1. voziti prije crnog automobila  
2. propustiti crveni automobil  
3. propustiti crni automobil 

22. Zbog čega morate, u situaciji kao na slici, propustiti 
crveni automobil? 

 
1. zbog toga što nailazi s desne strane,a krede se 

cestom s prednošdu prolaska  
2. zbog toga što nailazi s desne strane,a krede se 

sporednom cestom 
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23.Kako dete postupiti ako je na semaforu upaljeno 
žuto treptede svjetlo u situaciji kao na slici? 

  
1. propustiti motocikl i voziti prije autobusa  
2. voziti prvi kroz raskrižje  
3. voziti zadnji kroz raskrižje 

 

24.Koju dete prometnu traku koristiti za skretanje 
ulijevo ako prometnim znakom ili oznakama na 
kolniku nije drukčije određeno?  

1. prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz 
suprotnog smjera  

2. prometnu traku koja se prostire uz središnju 
crtu na kolniku  

3. prometnu traku koja se prostire uz desni rub 
kolnika 
 

25.Što je dužan učiniti vozač kojemu je dan znak za 
pretjecanje s njegove lijeve strane?  

1. povedati brzinu kretanja  
2. pomaknuti svoje vozilo k desnom rubu kolnika  
3. ne povedavati brzinu kretanja dok drugo vozilo 

pretječe 
 

26.Smije li se zaustaviti ili parkirati vozilo u situaciji 
kao na slici?  

 
1. smije se zaustaviti ili parkirati  
2. ne smije se zaustaviti ili parkirati  
3. smije se zaustaviti,ali se ne smije parkirati 

 
 
 

27.Kojom se prometnom trakom na autocesti moraju 
kretati vozila?  

 
1. krajnjom desnom prometnom trakom ako nije 

zakrčena vozilima u koloni  
2. zaustavnom trakom ako je desna prometna 

traka zakrčena vozilima u kolon 
3.  bilo kojom prometnom trakom 

28.Kako dete postupiti kada se tijekom vožnje na 
instrumentnoj ploči upali žaruljica kao na slici?  

 
1. odmah, na prikladnom mjestu, isključiti vozilo iz 

prometa i isključiti rad motora  
2. zaustaviti vozilo na prvoj benzinskoj postaji 
3.  provjeriti razinu tekudine u sustavu za hlađenje 

 

29.Koliko metara ceste mora osvijetliti svjetlosni snop 
svjetala za maglu?  

1. najviše 35 m ceste  
2. najviše 55 m ceste  
3. najviše 100 m ceste 

 

30.Koliko osoba smijete prevoziti u osobnom 
automobilu u prometu na cesti?  

1. onoliko koliko je upisano u prometnoj dozvoli  
2. onoliko koliko ima ugrađenih sjedala  
3. onoliko kolika je masa vozila 

 

31.Vozite u situaciji kao na slici.Na koje područje se 
odnosi ograničenje brzine? područje se odnosi 
ograničenje brzine?  

 
1. na područje cijeloga naselja  
2. samo na područje do prvoga raskrižja  
3. na dionicu ceste do pojave prvih kud 
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32.Vozite automobil desnom prometnom trakom u 
situaciji kao na slici.Kako dete postupiti?  

 
1. nastaviti vožnju ravno  
2. prestrojiti se u lijevu prometnu traku 

 

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

 
1. vožnja na premalom razmaku  
2. vožnja cestama s više prometnih traka u  

jednom smjeru  
3. vožnja u koloni 

 

34.Prometna traka kojom vozite završava kao u 
situaciji na slici.Kako dete postupiti?  

 
1. propustiti vozila koja se kredu desnom trakom  
2. ne ometati vozila u koloni u koju se uključujete  
3. voziti prije vozila koja se kredu desnom trakom 

 
 

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

 
1. do ulaska u zavoj smanjiti brzinu  
2. od polovice zavoja postupno povedavati brzinu  
3. voziti maksimalnom brzinom koja je dopuštena 

na cesti izvan naselja 

36.Što je vozač dužan učiniti kad naiđe na mjesto 
prometne nesrede u kojoj ima ozlijeđenih osoba?  

1. dužan je ukazati pomod stradalima  
2. dužan je nastaviti vožnju bez zaustavljanja  
3. dužan je odmah obidi mjesto prometne nesrede 

37.Kako treba postupiti u ovoj situaciji?  

 
1. predvidjeti kretanje pješaka uz desni rub 

kolnika  
2. prilagoditi brzinu uvjetima vidljivosti  
3. voziti s uključenim dugim svjetlima 

38.Koje opasnosti mogu nastati tijekom vožnje po kiši?  
1. zanošenje ili slijetanje vozila s ceste  
2. smanjena vidljivost  
3. sklizak kolnik 

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

 
1. smije  
2. ne smije  
3. smije,samo subotom i nedjeljom 
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