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1. Što je cesta?

TEMELJNI PROPISI I
ODGOVORNOST U
CESTOVNOM PROMETU
1. Svaka javna cesta i nerazvrstana cesta po kojoj se
odvija promet
2. Je cesta rezervirana isključivo za promet motornih
vozila

2. Što je to kolnik?

1. dio cestovne površine namijenjen prometu pješaka
2. dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za
promet vozila
3. obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolnika čija je
širina dovoljna za nesmetan promet jednog reda
motornog vozila u jednom smjeru

4. Što je prometna traka?

1. uzdužni dio kolnika namjenjen za promet vozila
u jednom smjeru, sjednom prometnom trakom ili više
prometnih traka
2. obilježen ili neobilježeni uzdužni dio kolnika čija
širina je dovoljna zanesmetan promet jednog reda
motornihvozila u jednom smjeru

3. Što je kolnička traka?

1. uzdužni dio kolnika namjenjen za promet vozila u jednom
smjeru, s jednom prometnom trakom ili više prometnih
traka
2. obilježen ili neobilježeni uzdužni dio kolnika čija širina je
dovoljna za nesmetan promet jednog reda motornih vozila
u jednom smjeru

5. Što je to kolnik?

1. dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za
promet vozila
2. dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za
promet pješaka
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1. Kako reagiraju djeca u prometu?

B

PONAŠANJE SUDIONIKA U
PROMETU
1.
2.
3.
4.

2. Kako reagiraju djeca u prometu?

1. Razborito i staloženo
2. Spontano i nepredvidljivo
3. U skladu s propisima

4. Što je vozač obvezan učiniti ako
namjerava voziti unatrag?

1. uključiti desni pokazivač smjera
2. provjeriti prometne uvjete iza vozila
3. uključiti sve pokazivače smjera

teško procjenjuju brzinu vozila
oprezno i pravilno
spontano i nepredvidljivo
ne poznaju i ne poštuju prometne propise

3. Kako reagiraju djeca u prometu?

1. U skladu s propisima
2. spontano i nepredvidljivo
3. razborito i staloženo

5. Što morate činiti za vrijeme vožnje u
koloni?

1. održavati dovoljan razmak između vozila
2. voziti brzinom kojom vozi kolona
3. biti pripravan na iznenadna kočenja
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6. Približavate se raskrižju.
Na semaforu je zeleno svjetlo.
Da li smijete polukružno okrenuti
vozilo u raskrižju?

1. ne
2. da, uz predhodno propuštanje vozila iz suprotnog smjera

8. Kojom su stranom obvezni kretati se
pješaci cestom izvan naselja?

1. uvjek uz desni rub kolnika u smjeru kretanja
2. bilo kojom stranom kolnika
3. uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja

10. Kako ćete postupiti da biste se isključili
iz prometa i zaustavili uz desni rub
kolnika?

1. provjeriti prometne uvjete na unutarnjem ogledalu
2. uključiti lijevi pokazivač smjera
3. uključiti desni pokazivač smjera i smanjiti brzinu vožnje

7. Vozite iza drugog vozila. Što ste dužni
činiti?

1. Voziti na minimalnom razmaku
2. voziti na potrebnom razmaku
3. zvučnim znakom upozoriti vozača da vozi presporo

9. Kako morate označiti vozilo
zaustavljeno zbog kvara na kolniku?

1. postavljanjem sigurnosnog trokuta
2. uključivanjem svih pokazivača smjera
3. postavljanjem crvene tkanine na stražnjem djelu
vozila

11. Uključujete se na brzu gradsku
prometnicu, trakom za ubrzavanje.
Kako ćete to pravilno učiniti?

1. voziti cijelom dužinom trake za ubrzavanje
2. postupno povećavati brzinu i na kraju trake uključiti se
na brzu prometnicu
3. uključiti se sa lijevim pokazivačem smjera
4. ako dolaze vozila po brzoj prometnici zaustaviti se
na kraju trake za ubrzavanje
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12. Želite se isključiti s brze gradske
prometnice korištenjem trake za
usporavanje. Kako ćete to pravilno učiniti?

13. Sustigli ste kolonu sporih vozila.
Kako ćete postupiti?

1. uključiti desni pokazivač smjera
2. prestrojiti se na traku za usporavanje
3. prilagoditi brzinu kako bi daljnja vožnja bila sigurna
4. isključiti se na kraju trake za usporavanje

1. ne pretjecati
2. povećati pozornost i voziti u koloni
3. čim mi se ukaže prilika započeti sa pretjecanjem

14. S koje strane ćete neposredno ispred
ili u raskrižju pretjecati vozilo koje
skreće ulijevo?

15. Uključujete se vozilom iz dvorišta u
promet. Kako ćete postupiti?

1. s lijeve strane
2. s desne strane, ako sa sigurnošću možeš zaključiti
da to vozilo skreće ulijevo

1. ako nailaze vozila ili pješaci, propustiti ih
2. propustiti pješake ako nailaze i voziti prije vozila koja se
kreću po prometnici
3. zvučnim znakom upozoriti vozila i pješake da se
uključujem u promet
4. postupno se približavati mjestu preglednosti

16. Na raskrižju namjeravate skrenuti
ulijevo. Kako ćete se mimoići s vozilom koje
iz suprotnog smjera također skreće ulijevo?

1. propustiti vozilo s moje desne strane
2. propustiti vozilo s moje lijeve strane

17. Što morate paziti kada namjeravate
mijenjati prometnu traku?

1. Ne ugrožavati druge sudionike u prometu
2. Prilagoditi brzinu vožnje

4

18. Kako ćete postupiti prema putnicima
koji izlazeći iz autobusa moraju preći
preko prometne trake kojom vozite?

1. povećati brzinu i proći jer putnici moraju propustiti
vozila koja nailaze
2. zvučnim znakom upozoriti putnike i oprezno nastaviti
vožnju
3. obvezno zaustaviti vozilo i propustiti putnike

20. Na koje načine je vozač dužan jasno i
pravodobno upozoriti druge sudionike
u prometu prije obavljanja neke radnje
vozilom o svojoj namjeri?

1. dajući im znak pomoću pokazivača smjera
2. dajući im znak pomoću štop svjetla
3. ako ne postoje pokazivači smjera i štop svjetla,
odgovarajući znak rukom
4. naizmjeničnim paljenjem kratkih i dugih svjetala

22. Kako ćete postupiti u susretu s vozilom
hitne pomoći koje daje posebne zvučne
i svjetlosne znakove?

1. Povećati brzinu i voziti ispred vozila hitne pomoći
2. Prema potrebi zaustaviti svoje vozilo i omogućiti
prolazak vozilu hitne

19. Namjeravate na raskrižju skrenuti
ulijevo. Što morate učiniti?

1. pravodobno uključiti lijevi pokazivač smjera
2. propustiti vozila koja dolazeći iz suprotnog smjera voze
ravno ili skreću desno

21. Kako morate voziti neposredno ispred
raskrižja i u samom raskrižju?

1. Moram mijenjati prometnu traku u samom raskrižju
2. Moram proći raskrižje onom prometnom trakom u koju
sam se razvrstao

23. Kojim redoslijedom ćete obavljati
provjere iza vozila ?

1. Vanjsko ogledalo, okret glave ili tijela,
na unutarnje ogledalo
2. Na unutarnje ogledalo, na vanjsko ogledalo,
okret glave ili tijela
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24. Što morate učiniti kada sjedate u vozilo
s kojim se namjeravate uključiti u promet?

1. obvezno se vezati sigurnosnim pojasom
2. prilagoditi sjedalo i naslon za glavu
3. ako vozim na kraćoj dionici, ne treba se vezati
sigurnosnim pojasom
4. upozoriti sve osobe, ako ih ima u vozilu da se moraju
vezati

25. Što morate učinuti ako vas zasljepljuje
svjetlo vozila koje vam dolazi u susret?

1.
2.
3.
4.

Uključiti duga svjetla kako bih bolje vidio
smanjiti brzinu
usmjeriti pogled prema desnom rubu kolnika
ubrzati vozilo kako bih se što prije mimoišao s vozilom
koje me zasljepljuje

26. Približavate se prijelazu preko
željezničke pruge koji nije zaštićen.
Kako ćete postupiti ?

27. Vozite iza drugog vozila.
Što ste dužni činiti?

1. povećati brzinu i što prije proći preko pruge
2. obvezno ispred prijelaza zaustaviti vozilo
i uvjeriti se u sigurnost

1. održavati minimalni razmak zbog štednje prostora
2. održavati potreban razmak
3. povećati pozornost i prilagoditi brzinu
4. zvučnim znakom upozoriti vozača da vozi presporo

28. Približavate se obilježenom pješačkom
prelazu. Kako ćete postupiti?

29. Vozite kroz tunel.
Što ne smijete činiti vozilom?

1. voziti povećanim oprezom
2. povećati brzinu i proći prije pješaka
3. prema potrebi zaustaviti vozilo ispred obilježenog
pješačkog prelaza
4. upravljti vozilom tako da mogu sigurno obići pješaka
koji prelazi preko pješ.prelaza

1. zaustaviti i parkirati vozilo
2. polukružno okretati vozilo i voziti unatrag
3. voziti s upaljenim kratkim svjetlima
4. voziti u koloni
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30. Što je vozač obvezan učiniti
ako namjerava voziti unatrag?

1. uključiti desni pokazivač smjera
2. provjeriti prometne uvjete iza vozila
3. uključiti sve pokazivače smjera

32. Što vozač mora učiniti kada namjerava
promjenuti prometnu traku?

1. Druge sudionike jasno i pravodobno upozoriti o svojoj
namjeri
2. Uvjeriti se da to može učiniti bez opasnosti za druge
sudionike
3. Promjenu obaviti bez upozorenja drugih sudionika

34. Vozite cestom namjenjenoj isključivo
za promet motornih vozila.
Što nesmijete činiti vozilom ?

1. pretjecati
2. voziti unatrag i polukružno okretati
3. zaustavljti i parkirati

31. Skrećete u bočnu ulicu. Na kolniku
ne postoji obilježeni pješačkiprelaz.
Kako ćete postupiti?

1. propustiti pješake ako su već stupili na kolnik
2. ne ugrožavati pješake koji su već stupili na kolnik
3. skretanje obaviti smanjenom brzinom
4. povećati brzinu i što prije skrenuti

33. Približavate se prijelazu preko
željezničke pruge koji nije zaštićen.
Kako ćete postupiti ?

1. povećati brzinu i što prije proći preko pruge
2. obvezno ispred prijelaza zaustaviti vozilo i uvjeriti se
u sigurnost

35. Neposredno ste ispred semafora.
Zeleno svjetlo počelo je treptati.
Što za vas to znači?

1. Obvezno zaustavljanje
2. Skori prestanak slobodnog prolaska
3. Skoru pojavu žutog, odnosno crvenog svjetla
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36. Vozite iza drugog vozila.
Što ste dužni činiti?

1. Voziti na minimalnom razmaku
2. voziti na potrebnom razmaku
3. prilagoditi brzinu vožnje

38. Vozite uz parkirana vozila. Vozač jednog
vozila iznenada otvara vrata.
Kako ćete postupiti?

1. Usporiti
2. Smanjiti bočni razmak
3. Povećati bočni razmak

40. Vozite prometnom trakom
za skretanje ulijevo kao na slici.
Želite nastaviti ravno. Kako ćete postupiti?

1. Nastaviti ću vožnju ravno ?
2. Skrenut ću u lijevo
3. Na prvom slijedećem raskrižju nastaviti vožnju
prema željenom smjeru

37. Skrećete u bočnu ulicu. Na kolniku
ne postoji obilježeni pješački prelaz.
Kako ćete postupiti?

1. Ne ugrožavati pješake koji su već stupili na kolnik
2. propustiti pješake ako su već stupili na kolnik
3. skretanje obaviti smanjenom brzinom

39. Koje opasnosti prijete u trenutku
ulaska u tunel?

1. Slaba vidljivost
2. Spora akomodacija oka na tamu
3. Dobra vidljivost

41. Želite obići vozilo zaustavljeno na
kolniku. Kako ćete postupiti?

1. provjeriti prometne uvjete
2. obratiti pozornost na pješake
3. obići vozilo bez obraćanja pažnje na pješake
4. bez ugrožavanja sigurnosti pješaka obići vozilo
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42.Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

1. smanjiti brzinu i povećati pozornost
2. biti spreman na kočenje
3. što prije proći pokraj autobusa
4. očekivati nailazak pješaka ili djece

44. Kako ćete postupiti nailaskom na ovaj
prometni znak?

1. propustiti dijete
2. usporiti i voziti brzinom hoda
3. pratiti situaciju oko sebe
4. očekivati djecu koja se mogu igrati na kolniku
5. voziti nesmanjenom brzinom i obići dijete

46. Na cesti kojom vozite izvode se radovi
u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti ?

1. zaustaviti se uz desni rub kolnika
2. nastaviti vožnju prometnom trakom za vozila iz
suprotnog smjera, jer je na semaforu upaljeno zeleno svjetlo

43.Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

1. nastaviti vožnju ne obazirući se na igru djece
2. povećati pozornost i smanjiti brzinu
3. upotrijebiti zvučni znak upozorenja i ako je potrebno
zaustaviti se
4. pažljivo voziti između djece koja se igraju na kolniku

45.Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici?

1. smanjiti brzinu i povećati pozornost
2. očekivati nailazak pješaka ili djece

47. Vozite crni automobil i namjeravate
skrenuti udesno. Kako ćete postupiti ?

1. pozorno pratiti biciklistu
2. ubrzati i skrenuti prije bicikliste
3. propustiti biciklistu i potom skrenuti
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48. Na što morate računati u ovoj situaciji?

1. dijete bi moglo skrenuti ulijevo bez davanja znaka rukom
2. da će se dijete sigurno pravilno i propisno ponašati
3. dijete me možda neće ni zamijetiti

50. Sustigli ste cisternu obilježenu lisnicom
kao na slici. Što prevozi?

1. opasnu tvar
2. zapaljivu tekućinu
3. lakopokvarljive prehrambene proizvode

52. S čime morate računati u ovoj situaciji ?

1. s pretrčavanjem djece ispred autobusa
2. s nepažnjom djece pri izlasku iz autobusa

49. Namjeravate pretjecati vozilo
ispred vas kao na slici. Kako ćete postupiti?

1. odustati od pretjecanja
2. Pretjecanje obaviti ne prelazeći brzinu od 40 km na sat

51. Želite voziti u smjeru Zagreb zapad
kao na slici. Kako ćete postupit?

1. voziti do žutog kosnika
2. prestrojiti se u traku za usporavanje
3. prestrojiti se na traku za pretjecanje

53. Kako ćete postupiti u ovoj situaciji kao
na slici ?

1. obići pješaka s lijeve strane
2. povećati pozornost
3. propustiti pješaka
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54. Autobus je zaustavljen na ugibalištu
kao na slici zbog ulaska i izlaska putnika.
Kako ćete postupiti?

55. Namjeravate skrenuti ulijevo.
Kako ćete postupiti?

VOZE RAVNO

1. zaustaviti se i čekati da se autobus uključi u promet
2. smanjiti brzinu i povećati opreznost
3. voziti oprezno uz očekivanje nailaska putnika ispred busa

56. Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

1. obratiti pozornost na vozila u raskrižju
2. obratiti pozornost na vozila iz suprotnog smjera
3. biti pripravan za zaustavljanje
4. ući u raskrižje i čekati dok ostala vozila ne napuste raskrižje

57. Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

?

1. obvezno propustiti vozilo koje dolazi s lijeve strane
2. obvezno propustiti vozilo iz suprotnog smjera
3. propustiti automobil koji vozi ravno i voziti prije crvenog a.

58. Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

1. propustiti automobil koji skreće ulijevo i voziti prije plavog
2. propustiti plavi automobil
3. voziti prije crnog automobila

1. propustiti motocikl
2. voziti prije osobnog automobila
3. voziti prvi kroz raskrižje

59. Kako ćete postupit u ovoj situaciji?

1. obvezno zaustaviti auto
2. obvezno propustiti vozilo iz suprotnog smjera
3. propustiti auto koji vozi ravno i tek onda nastaviti vožnju
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60. Približavate se ovom raskrižju.
Kako ćete postupiti?

1. propustiti motocikl
2. voziti prije autobusa
3. propustiti autobus

62. Na ovom raskrižju skrećete ulijevo.
Kako ćete postupiti?

1. propustiti tramvaj koji dolazi iz suprotnog smjera
2. približiti se sredini raskrižja
3. voziti prije tramvaja

64. Približavate se ovom raskrižju.
Kako ćete postupiti?

1. propustiti ću motocikl a voziti prije crvenog auta
2. propustit ću vozila na suvremenom kol. zastoru
3. voziti zadnji kroz raskrižje

61. Približavate se ovom raskrižju.
Na semaforu je upaljeno žuto treptavo
svjetlo. Kako ćete postupiti?

1. voziti prije vozila koji dolazi s desne strane
2. voziti prije autobusa i automobila koji dolaze s lijeve strane
3. propustiti vozilo koje dolazi s desne strane
4. propustiti autobus i automobil s lijeve strane

63. Približavate se ovom raskrižju.
Kako ćete postupiti?

1. voziti ću prvi kroz raskrižje
2. približiti se sredini raskrižja
3. propustiti autobus

65. Približavate se ovom raskrižju.
Kako ćete postupiti?

1. Voziti prvi kroz raskrižje
2. Propustiti autobus i voziti prije osobnog automobila
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66. Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

1. propustiti motocikl i voziti prije osobnog vozila
2. propustiti osobno vozilo i voziti prije motocikla

67. Zašto u situaciji kao na slici, zašto ste
obvezni propustiti motociklistu ?

1. zato što se nalazim na sporednoj cesti
2. zato što se motociklist nalazi na cesti s prednošću
prolaska

68. Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?

69. Približavate se ovom raskrižju.
Kako ćete postupiti?

1. voziti prvi kroz raskrižje
2. propustiti automobil iz suprotnog smjera

1. Propustiti crveni automobil
2. Voziti prije crnog automobila

70. Približavate se ovom raskrižju.
Kako ćete postupiti?

1. propustiti ću motocikl a voziti prije crvenog auta
2. propustit ću vozila na suvremenom kol. zastoru
3. voziti zadnji kroz raskrižje

71. Na ovom raskrižju skrećete ulijevo.
Kako ćete postupiti?

1. približiti se sredini raskrižja
2. voziti prije tramvaja
3. propustiti tramvaj koji dolazi iz suprotnog smjera

13

72. Približavate se ovom raskrižju.
Na semaforu je upaljeno žuto treptavo
svjetlo. Kako ćete postupiti?

1. voziti prije vozila koji dolazi s desne strane
2. voziti prije autobusa i automobila koji dolaze s lijeve strane
3. propustiti vozilo koje dolazi s desne strane
4. propustiti autobus i automobil s lijeve strane

74. Kako ćete postupiti u ovoj
situaciji kao na slici ?

1. propustiti vozilo iz suprotnog smjera
2. voziti prije vozila iz suprotnog smjera

73. Na raskrižju želite skrenutu udesno.
Kako postupiti?

1. Propustiti biciklistu
2. Voziti prije bicikliste

75. Kako ćete postupiti u ovom raskrižju?

1. voziti prije tramvaja
2. propustiti tramvaj koji dolazi iz suprotnog smjera
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