
Név:       -------------------------------------------------------- 

1. Mivel járulhat hozzá a járművezető a környezet védelméhez az alábbiak közül?              

a.   A járműve rendszeres karbantartásával, az üzemanyagtakarékos járművezetéssel, a keletkező hulladék szelektív gyűjtésével. 

b    Kizárólag a járműve takarításával, tisztán tartásával. 

c    Kizárólag a sebességhatárok pontos betartásával. 

2. Mi szükséges a tudatos járművezetői készség kialakításához? 

a.   Elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása, folyamatos gyakorlása. 

b.   Elsőbbségről való folyamatos lemondás, mások előnyben részesítése. 

c.   Minden helyzetben ragaszkodás a szabályokhoz, mások közlekedés közbeni kioktatása. 

3. Melyik viselkedésmód a legcélravezetőbb a közlekedésben? 

a.   Előzékeny, az elsőbbséget legtöbbször átengedő viselkedésmód. 

b.   Az együttműködő, a többi közlekedő magatartásának figyelembe vételét szem előtt tartó viselkedésmód. 

c.   Másokat rendre utasító viselkedésmód. 

4. Hogyan lehet elkerülni a közúti forgalomban előforduló veszélyhelyzeteket követő baleseteket az alábbiak közül? 

a.   A vezetés közben folyamatosan a fékpedál fölött tartott lábbal. 

b.   Olyan vezetési stílussal, hogy a járművet bármely akadály előtt meg lehessen állítani. 

c.   A veszély kellő időben való felismerésével, azok elhárításának megismerésével, időben és módozatában helyes cselekvéssel. 

5. Miért fontos a biztonsági öv használatára vonatkozó jogszabályi kötelezettség betartása? 

a.    A biztonsági öv használata nem fontos, csak ajánlott. 

b.    Mert ha nem kapcsoljuk be a biztonsági övet, akkor könnyen véthetünk a szállítható személyekre vonatkozó előírások ellen. 

c.    Mert egy esetleges ütközés esetén véd a szélvédőnek csapódásból és az ülésből való kirepülésből eredő sérülésektől. 

6. Általában mik a balesetek kialakulásának főbb okai? 

a.   Motorosok, kerékpárosok figyelmetlensége. 

b.   Túlzott előzékenység. 

c.   Gyorshajtás, elsőbbség meg nem adása, kanyarodási szabály megszegése. 

7. Miért fontos a jogszabályban előírt alkoholos befolyásoltság alatti járművezetés tilalmát betartani? 

a.   Azért, mert az zavarhatja a jármű utasait. 

b.   Azért, hogy az alkoholos állapotban történő járművezetésért járó büntetés elkerülhető legyen. 

c.    Azért, mert már kis mennyiségű alkohol elfogyasztása is jelentősen rontja a reakcióidőt. 

8. Mitől függ a jármű üzemanyag fogyasztásának mértéke az alábbiak közül? 

a.   A tankolt üzemanyag mennyiségétől. 

b.   A jármű műszaki állapotától, a vezetési stílustól és az útviszonyoktól. 

c.   A járművezető életkorától. 

9. Milyen következménnyel járhat, ha nem tartjuk be a közlekedési szabályokat? 

a.   Veszélyhelyzet alakulhat ki, amelyből könnyen baleset következhet be. 

b.   Biztosan baleset ér minket. 

c.    Semmilyen következménnyel nem jár. 

10. A jármű alsó, vagy felső mosását olyan helyen szabad végezni, ahol... 

a.   a járművel szabályosan lehet parkolni. 

b.   a szennyezett víz elvezetésére, tisztítására lehetőség van. 

c.   a szennyezett víz a csatornahálózatba vezethető. 

11. Függ-e a biztonsági öv használata attól, hogy a gépkocsit felszerelték-e légzsákokkal? 

a.   Csak akkor kötelező a biztonsági övek bekapcsolása, ha a járművet nem szerelték fel légzsákokkal. 

b.   Ha a jármű nincs légzsákkal felszerelve, akkor nem kötelező a biztonsági öv használata. 

c.   A biztonsági öveket attól függetlenül kötelező használni, hogy a járművet légzsákokkal felszerelték-e, vagy sem. 


