
SPLOŠNI DEL  

                      OBMOČJE: SPLOŠNO IN PROMETNO - TEHNIČNA KULTURA 
1. Prvi primitivni načini prevoza so se pojavili, ko je bila: 

а) najdeno kolo 

б)  izgrajena prva prometnica 

в) kraj porabe ločeno od kraja proizvodnje 

2. Prvo kolo se je pojavilo v: 

а) Egiptu 

б) Меsopotamiji 

в) Grčiji 

3. Najdaljše uporabljeno prevozno sredstvo v preteklosti je: 

а) romobil 
б) vprega 

в) avtomobil 

4. Diližansom so se prevažali: 

а) potniki 

б) pošta 

в) potniki in pošta 

5. Cesta svile je združila: 

а) Balkan z Azijo 
б) Kitajsko s Sredozemskim morjem 

в) Sredozemlje z Baltskim morjem 

6. Prvo serijsko vozilo, FORD "T", je bilo izdelano v: 

а) 150 000 primerkov 

   б) 1 500 000 primerkov 

   в) 15 000 000 primerkov 

7. Prva dirka avtomobila je potekala v: 

а) Angliji          

б) Franciji        
в) ZDA 

8. Prvi predlog za ločitev kolskih in peščih poti je dal: 

а) Gaj Julij Cezar 

б) Leonardo Da Vinci    

в) Karlo Veliki 

9.  Prvi avto z bencinskim motorjem  je zgradil: 

а) Karl Benz 
б) Daimler 

в) Оttо. 



10.  Prvi motor z notranjim izgorevanjem  je izdelal: 

а) Daimler 

   б) Оttо 

в) Karl Benz 

11.  Majbah  je zgradil: 

а) vžig akumulatorja 
   б)     vplinjač 

в) visokotlačno črpalko 

12. Kako je ime naši najbolj poznani smučarski skakalnici: 

а) Bled 

   б)    Planica 

в) Pohorje 

13. Kdaj se je v Sloveniji pojavil prvi avtomobil: 

а) leta 1897 

   б)     leta 1898                

в) leta 1899 

14. Kdo je pripeljal prvi avtomobil v Slovenijo: 

а) Julij Cezar 

   б)     Anton Codelli                 
в) Karl Benz 

15. Katerega leta je speljal prvi tramvaj v Ljubljani: 

а) 1916 

б) 1910 

   в)     1901 

16. Katerega leta je nastalo prometno podjetje VIATOR: 

а) 1955 

   б)     1971                 

в) 1965 

17. Prva prometna nesreča se je zgodila: 

а) 09. јulija 1824  

б) 18. јunija  1830  

   в)     29. јulija 1834  

18. Prva naprava za urejanje cestnega prometa je bila v ameriški družbi izdelana kot železniško 

semafor in je bila vzpostavljena? 

а) 1866 v New Yorku 

   б)     1868  v Londonu                

в) 1867  v Beogradu 

19. V katerih mestih je bila leta 1918 nameščena prvi električni semafor: 

   а)  New York, Cicago 

б) Paris, London     

в) Berlin, Moskva 



20. Kdaj je uveden prvi tribarvni semafor: 

а) leta 1903 

б) leta 1920  

   в)     leta 1930  

21.  Prvi semafor za pešce je uveden: 

   а)     1930. v Маnchesteru             
б) 1929. V Parisu 
в) 1918. V Londonu. 

22.   Prva pravila za urejanje avtomatiziranega prometa so uvedena: 

а) 1890  v Angliji 
   б)     1896  v ZDA 

в) 1856  v Franciji 

23.   Prva mednarodna uskladitev prometnih predpisov v cestnem prometuje izvedena: 

а) leta 1905   

б) leta 1985  

   в)     leta 1909  

24.  Obkroži, kdo od teh oseb predstavlja ekipo za izvidovanje: 

   а) Državni tožilec, kriminalistični tehnik in pooblaščeni uslužbenec                         

б) Kriminalistični tehnik, sodnik za prekrške in sorodnike žrtev,                                         

в)      Gasilci, kriminalistični tehnik in reševalci 

25.  Kateri od  primerov povzroča zmanjšanje občutka vožnje: 

   а)     Uporaba zdravil za umiritev         

б) Vožnja več potnikov 
в) Tehnična varnost vozila 

26. Kaj od omenjenih časov pripada reakcijskem času pri zaviranju: 

а) čas sprejemanja odločitve ali boste zavirali 

   б)    odzivni čas noge na ukaz za zaviranje 

в) odzivni čas zavornega sistema  

27. Merilna enota za hitrost je: 

а) m/s2 

   б)     m/s 

в) s /m 

28. Vožnja mimo je: 

а) vožnja mimo drugega udeleženca v prometu ki se premika v isti smeri 
б) vožnja mimo drugega udeleženca v prometu ki prihaja iz nasprotne smeri 

   в)     vožnja mimo drugega udeleženca v prometu ki se ne premika 

 
29.  Koliko je omejitev hitrosti na cesti rezervirana za motorna vozila: 

а) 120 km/h 

   б)     100 km/h 

в) 80 km/h 



30. Reakcijski čas je: 

а) hitro reagiranje organizma 

б) čas potreben za zagon 

   в)     čas potreben za zavestno odzivanje na zagon 

31.  Daltonisti  ne razlikujejo: 

а) barve sploh     

б)zeleno in rumeno barvo 

   в)    rdečo in zeleno barvo 

32.  Napake pri opazovanju, ki se pogosto pojavljajo v prometu, so: 

а) halucinacije 
   б)     iluzije 

в) delirij 

33. Širina vidnega polja se zmanjša pri: 

a)        povečanju hitrosti vožnje        

б) z zmanjšanjem razdalje 
в) prilagajanje svetlobi in temi 

34.  Reševanja novih težav in sposobnost reševanja novonastalih situacij je: 

а) senzualna sposobnost 

   б)     inteligenca 

в) psihomotorična sposobnost 

35. Коlerik reagira: 

а) hitro in slabo 

   б)   hitro in močno                  

в) počasi in močno 

36. Melanholik reagira vglavnem na: 

   а)     neugodne dogotke       

б) ugodne dogotke 
в)     enako na ugodne in neugodne dogotke 

37.  Sposobnosti, povezane s hitrostjo in spretnostjo ukrepanja, se imenujejo: 

   а)      psihomotorične sposobnosti    

б) inteligenca 
в) senzualne sposobnosti 

38.  Padec sladkorja, zoženje vidnega polja, slaba koordinacija, pretirano gibanje, podaljšan odzivni čas 

voznika so znak: 

а) subjektivna utrujenost 

   б)  objektivna utrujemost  

в) dolgčas 

39.  Nizke temperature vplivajo: 

   а)      podaljšanje reakcijskega časa       

б) širjenje krvnih žil 
в)     zmanjšanje števila napak  



40. Proces prilagajanja oči temi je končan za: 

а) pol ure 

   б)     eno uro          

в) 10 minut 

41. Inteligenca je večinoma odvisna od: 

а) razmerje okolja 

   б)    dediščine 

в) zdravja 

42. Notranjost vozila je izdelana v skladu z: 

   а)     značilnosti človeka              

б) modni trendi 
в) ekonomičnosti 

43.  Pitje alkohola pred vožnjo: 

а) pospeši odzivni čas 

   б)      upočasni odzivni čas             

в) ne spremeni odzivnega časa 

44.  Širina vidnega polja je: 

а) 90 stopinj 

б) 150 stopinj 

   в)     180 stopinj 

45. Učinek hrupa od 75 dB vzrokuje: 

а) zoženje krvnih žil 

   б)zmanjšanje delovne sposobnosti                                  
в) poškodovanje sluha 

46. Usmerjanje naše miselne aktivnosti k določenim predmetom in dogodkom se imenuje: 

а) inteligenca      

б) opažanje 
   в)     pozornost 

47. V ovinku na neenakomernem tlu se aktivira: 

а) kinestetični občutek 

   б) občutek ravnotežja                

в)organski občutek 

48. Očna zenica ima vlogo da: 

а) prepozna predmete       
б) prejme sliko predmeta 

   в) določa količino svetlobe 

49. Za kaj je alkometer? 

а) za merjenje telesne temperature 

   б)  za merjenje alkohola v krvi     

в) za merjenje krvnega tlaka 

49. Za formiranje karakterja najpomembnejša stvar je: 

а) dediščina 

   б)  izobraževanje in vpliv okolja  

в) osebne dejavnosti osebe



50.  Prvi znaki utrujenosti se pojavijo po: 

   а)       90 minut vožnje         

б) 120 minut vožnje   

в) 280 minut vožnje. 

51. Kaj pomeni kodeks dobrega voznika: 

a)  niz osnovnih oblik vedenja in moralnih norm, ki jih mora voznik spoštovati       

б) vrsto vseh osnovnih oblik medsebojnega spoštovanja in zmedenosti 

voznikov                                                                                                                

в) osnovne oblike pomoči voznikom drugim udeležencem v prometu 

52.  Katera od predlaganih rešitev bo najbolj učinkovito odpravila subjektivno utrujenost pri vožnji: 

а) ustrezna glasba         
б) kava 

   в)     telesne dejavnosti 

53.  Izraz "BONTON" vključuje: 

   а)      pravila in norme človeških odnosov do ljudi, živali in stvari                                         
б) norme, ki se nanašajo samo na ljudi 
в) pravila in norme, ki omogočajo uspešno komunikacijo v poslovnem svetu 

54. Defenzivni voznik je: 

а) se boji 

   б)    umirjen in toleranten 

в) agresiven 



ОBMOČJE:DRŽAVLJANSKA VZGOJA 

 
55. Sklop vseh pravnih predpisov v eni državi je: 

   а)     pravica državljanov  

б) običaji državljanov 

в) pravna norma 

56. Največji pravni akt države se imenuje: 

   а)  ustava 

б)  zakon 
в)  sodba 

57. Ustava Republike Slovenije je sprejeta: 

   а)  leta 1991                       

б)  leta 1992 

в)  leta 1993 

58. Plebiscit o samostojnosti Slovenije je potekal: 

   а)  23. Decembra 1990 

б)  15. Maja 1991                                  

в)  1. Oktobra 1992 

59. Zastava Slovenije je: 

а)   modro-belo-rdeča z grbom Slovenije 

   б)   belo-modro-rdeča z grbom Slovenije 

   в)   rdeča-belo-modro z grbom Slovenije 

60. Iz katerega jezika je beseda DEMOKRACIA: 

   а)  starogrškega    

б)  latinskega  
в)  hebrejskega 

61.  Politična kultura je: 

а)  kulturo, ki jo morajo imeti vsi politiki 

   б)  spoštovanje in sprejemanje drugačnega političnega mnenja človeka                     

в)  kulturo, ki jo predstavljajo narodni predstavniki 

62. Pravične in poštene volitve so: 

а)  pravni 

   б)  legitimni      

в)  večinski 

63. Na volitvah izbiramo: 

   а)  predstavnike    

б)  predsednika 
в)  kje narod želi živeti 

64. Glavno mesto Republike Slovenije je: 

   а)   Ljubljana                      

б)   Maribor 

в)   Novo Mesto 



65. Prvi uradni dokument o enakosti ljudi je bil: 

а)   Magna Carta Libertatum 

   б)   Ameriška deklaracija o neodvisnosti          

в)   Izjava o pravicah človeka in državljanov  

66. Človekove pravice so bile najprej urejene v okviru ZN: 

   а)  leta 1948.       

б)  leta 1950.  

в)  leta 1951.  

67. Katere so tri glavne človekove pravice: 

а)  pravice do življenja, svobode veroizpovedi in svobode gibanja 

   б)  pravica do življenja,svoboda veroizpovesti in svoboda zvesti in misli 

в)  pravica do življenja, pravica do zdravstvenega varstva ter svoboda misli in vesti 

68. Sosedne države Slovenije so: 

а)   Srbija, Madžarska, Hrvaška, Avstrija                                               

б)  Hrvaška, Nemčija, Madžarska,Italija 

   в)  Italija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska 

69. Himna Republike Slovenije je: 

   а)  zdravljica                                                     
б)  jutro v gostilni 
в)  hej sloveni 

70. Српски парламент има: 

а) 100 poslancev                  

б) 80 poslancev 
   в)     90 poslancev 

71. Vsak državljan ki je napolnil _______ let ima volilno pravico: 

а) 19 let                   
б) 17 let 

   в)     18 let 

72. Republika je oblika državne organizacije, ki jo vodi? 

   а)     predsednik   

б) kralj 

в) premijer 

73. Koliko držav sestavlja Evropsko unijo: 

а)   17 držav 

   б)   28 držav     

в)   37 držav 

74. Obvezno izobraževanje v Republiki Sloveniji je: 

   а)   osnovnošolsko         

б)   sredenješolsko 

в)   visokošolsko 



OBMOČJE: ANGLEŠKI JEZIK 
75. Prosim, shranite potrdilo 

а) Please, keep the receit 

b) Please, keep the recipe 

c) Please, keep the receive 

   d)     Please, keep the receipt. 

76. Koliko časa potuješ z avtom? 

а) How long is it take to get there by car? 

   b)     How long does it take to get there by car? 
c) How long it takes to get there by car? 

d) How long it does take to get there by car? 

77. Rad  bi  dvignil  denar  z  svojega računa. 

а) I would to withdraw money from my account. 

   b)     I would like to withdraw money from my account 

c) I would like to rise money from my account 

d) I would to rise money from my account 

78. Pri  semaforju  zavijte  levo. 

   а)     Turn on left at the traffic lights. 

b) Turn on left on the traffic lights. 

c) Turn in left at the traffic lights. 

d) Turn with left at the traffic lights. 

79. Gospod, imate ravno pnevmatiko. 

а) Sir, your tire is broken. 

b) Sir, you have a broken tire. 
   c)     Sir, you have a flat tire. 

d) Sire, you have a broke tire. 

80. Ne slišim vas. Prosim govorite glasneje? 

а) I couldn’t hear you. Could you speak up, please? 

b) I can’t listen to you. Could  you speak on, please? 

c) I couldn’t  hear you. Could you speak on, please? 

   d)     I can’t hear you. Could you speak up, please? 

81. Ostali bomo v stiku. 

а) We’ll hold the touch. 

b) We’ll keep the touch. 

   c)     We’ll keep in touch. 

d) We’ll keep touch. 

82. Cesta je  v  izgradnji. 

   а)     The road is under construction. 

b) The road is closed. 

c) The way is under construction. 

d) The way is closed. 



 

84. 
 

Mi lahko razmenjate za 50 
dinarjev? 

 а) 

   b)  

c) 

d) 

Have you change for 50 dinars? 

Have you got change for 50 dinars? 

Have you got change for 50 dinar? 

Have you change for 50 dinar? 

85. 

 

Misliš, da bi rabil moj nasvet? 

 а) 

b) 

c) 

   d)  

Do you think I to leave a tip? 

Do you think me to leave a tip? 

Think you I should leave a tip? 
Do you think I should leave a tip? 

86.  Ali lahko plačam s kreditno kartico? 

а) We could pay by credit card? 

   b)     Can we pay by credit card? 

c) Could we pay on credit card. 

d) Can we pay on credit card. 

87. Zavorna luč  na angleščini: 

а) Break light 

   b)     Brake light 

c) Broke light 

d) Broken light 

88. Meglenke  na angleščini: 

а) Foggy lamp 

   b)    Fog lamp 
c) Foglantern 

d) Fogy lantern 

89. Brisalec na angleščini: 

а) Windscreen clearer 

   b)     Windscreen wiper 

c) Cleaner 

d) Clearer 

90.    is a circular junction where three or more roads join together and cars must drive around. 

а) O-turn 

   b)     Roundabout 

c) Aboutround 

d) Turnaround 

91. Registration number is the official set of numbers and letters shown on the front and back of vehicle on the 

   

   а)     Licence plate 

b) Number board 

c) Register table 

d) Number place.



92.    is a pipe on a car or a machine that waste gases pass through 

а) Exhausting pipe 

b) Exhaustive pipe 

c) Exhaust pip 

   d)     Exhaust pipe 

93.    is a mirror on the side of a car 

   а)     Wing mirror 

b) Wind mirror 

c) Side glass 

d) Wing glass 

 


