
št. Tema Vprašanje, ki vam ga lahko zastavi ocenjevalec

vprašanja / učna snov
1 Smerne utripalke Povejte, kako bi preverili, če delujejo smerne utripalke.

2 Zavore Povejte, kako bi, preden se odpravite na pot, preverili delovanje zavor.

3 Tekočina za Povejte, kje je posoda s tekočino za pranje stekel 

 pranje stekel ter kako bi preverili, koliko je v posodi tekočine

4 Zavorne luči Pokažite, kako bi preverili delovanje zavornih luči na vozilu.

5 Volan (krmiljenje) Razložite, kako bi preverili ali deluje servoojačevalnik volana.

6 Tlak v pnevmatikah Povejte, kje lahko najdete podatke o priporočljivem tlaku v pnevmatikah za to vozilo in kako bi preverili tlak v pnevmatikah

7 Ročna zavora Pokažite, kako se pravilno uporabi ročna zavora.

8 Olje Odprite pokrov motorja in pokažite kje bi preverili nivo olja v motorju ter kako bi ugotovili če je olja dovolj

9 Hladilna tekočina Odprite pokrov motorja in pokažite, kje in kako bi preverili če je v posodi dovolj hladilne tekočine.

10 Vzglavniki Povejte, kako se prepričate, če je vzglavnik pravilno nastavljen, tako da vam nudi najboljšo zaščito v primeru prometne nesreče.

11 Zavorna tekočina Odprite pokrov motorja in pokažite, kje in kako bi preverili, če ima vozilo dovolj zavorne tekočine.

12 Pnevmatike Povejte, kako bi ugotovili, če imajo kanali dezena pnevmatik predpisano globino profila in 

če so pnevmatike v takšnem splošnem stanju, da je vožnja z njimi varna.

13 Hupa Pokažite, kako bi preverili delovanje hupe (samo na neprometni površini)

14 Pranje stekel Pokažite, kako bi očistili vetrobransko steklo s pomočjo naprave za pranje stekel.

15 Žarometi Povejte, kako bi preverili, če žarometi na sprednji in na zadnji strani vozila delujejo (ni potrebno zapustiti vozila)

16 Zarošena stekla Pokažite, kako bi preprečili rošenje stekel (predvsem vetrobranskega in zadnjega stekla)

17 Zadnja meglenka Pokažite, kako se vklopi zadnja meglenka in razložite, kdaj bi jo uporabili.

18 Žarometi Pokažite, kako preklopite med žarometi z dolgim snopom svetlobe in zasenčenimi žarometi

 ter kako veste, kdaj so vklopljeni žarometi z dolgim snopom svetlobe.

19 Zavore Povejte, kako bi ugotovili, da je prišlo do težav s sistemom proti blokiranju koles (ABS)
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