тема: 5. Основни правила по техника на безопасност
точки
2

К

№

въпрос, отговори

5/1.

С три еднакви светещи тела, върху кабината на МПС, които
излъчват оранжева светлина, се обозначават:

графика

товарни автомобили с дължина над 7 м
ППС превозващи товар, който може да предизвика
замърсяване на околната среда
МПС, което тегли ремарке или ремаркета
2

5/2.

При разминаване с ППС обозначено с три еднакви светещи
тела, върху кабината на теглещото МПС, които излъчват
оранжева светлина, опастност представлява:

възможността за странично отклонение на ремаркетата
възможността за падане на товар на платното за движение
товар, който може да предизвика замърсяване на околната
среда
2

5/3.

При спиране на състав „влекач – ремарке” има вероятност
той да се „сгъне”?
когато спирачната система на ремаркето се задейства по –
рано от тази на влекача
когато спирачната система на ремаркето се задействат по –
късно от тези на влекача

2

5/4.

Когато теглещото МПС е с антиблокираща спирачна
система, а ремаркето е без такава:
съществува опасност от „сгъване” на състава при аварийно
спиране (ремаркето ще избутва влекача)
при спиране ремаркето ще дърпа влекача назад
не съществува никаква опасност, защото ремаркето винаги
спира по - рано от влекача

2

5/5.

При откачване или закачване на ремарке трябва:
в ремаркето да няма товар
ремаркето да е осигурено срещу придвижване
да бъдат включени аварийните светлини

2

5/6.

При откачване на ремаркето, кой от въздуховодите трябва
да се откачи първо?
въздуховода „захранване”, защото при обратен ред, спирачките
на ремаркето временно ще бъдат освободени
въздуховода „управление спирачки”
редът на откачване на въздуховодите няма значение

2

5/7.

Закачване на ремарке към товарен автомобил ще беде побързо, когато:
включите на по-бърза задна скорост
осигурите лице, което да ви помага за насочване на
автомобила
освободите предварително спирачката за паркиране на
ремаркето

2

5/8.

При прикачване на ремарке лицето, което помага за
насочване на автомобила, трябва да стои:
от задната дясна страна на превозното средство
от задната лява страна на превозното средство
по средата в задната част на превозното средство

1

2

5/9.

Когато при движение назад, за прикачване на ремарке към
превозно средство, водачът престане да вижда лицето,
което помага за насочване на автомобила в огледалото за
виждане назад, трябва:
да подаде звуков сигнал и да продължи маневрата

незабавно да спре
да включи аварийните светлини и да продължи маневрата
2

5/10.

При прикачване на ремарке, лицето, което помага за
насочване на автомобила, трябва да стои по средата в
задната част на превозното средство.
неправилно
правилно

2

5/11.

Разрешено ли е превозването на хора в ремарке, теглено от
товарен автомобил?
да, ако са товаро-разтоварачи

не
2

5/12.

При движението назад водачът на състав от ППС е длъжен
непрекъснато да наблюдава пътя зад превозното средство,
а когато това е невъзможно, да осигури лице, което да му
сигнализира за опасности.
правилно
неправилно

2

5/13.

Къде трябва да стои водачът, когато товаро-разтоварната
дейност се извършва с кран?
в кабината на влекача
на безопасно място извън ППС
без значение

2

5/14.

Когато няма други ограничения, водачът на МПС от
категория СЕ при движение извън населено място не
трябва да превишава:
60 км/ч
70 км/ч
80 км/ч

2

5/15.0

Когато няма други ограничения, водачът на състав от ППС
от категория СЕ, при движение по автомагистрала не
трябва да превишават:
100 км/ч
110 км/ч
120 км/ч

2

5/15.1

Когато няма други ограничения, водачът на състав от ППС
от категория СЕ, при движение по скоростен път не трябва
да превишава:
90 км/ч
100 км/ч
80 км/ч

2

5/16.

Когато няма други ограничения, водачът на МПС от
категория СЕ при движение в населено място не трябва да
превишава:
60 км/ч
50 км/ч
40 км/ч

2

2

5/17.0

Когато няма други ограничения, водачът на състав от ППС
от категория DЕ, при движение по автомагистрала не
трябва да превишават:
90 км/ч
100 км/ч
110 км/ч

5/17.1

Когато няма други ограничения, водачът на състав от ППС
от категория DЕ, при движение по скоростен път не трябва
да превишават:
80 км/ч
90 км/ч
100 км/ч

2

5/18.

Когато няма други ограничения, водачът на МПС от
категория DЕ при движение в населено място не трябва да
превишава:
40 км/ч
50 км/ч
60 км/ч

2

5/19.

Когато няма други ограничения, водачът на МПС от
категория DЕ при движение извън населено място не
трябва да превишава:
60 км/ч
70 км/ч
80 км/ч

2

5/20.

При движение на състав от ППС, теглещото МПС трябва да
бъде оборудвано с не по-малко от:
едно огледало за виждане назад
две огледала за виждане назад
три огледала за виждане назад

2

5/21.

Разрешено ли е тегленето на ремарке без регистрационен
номер?
да, когато ремаркето е допустима максимална маса до 750 кг
не
не, освен в случаите когато превозът е на разстояние по-малко
от 50 км

2

5/22.

Как трябва да постъпите, ако при движение, установите
неизправност в теглително-прикачното устройство на
състава?
да остана на място до отстраняване на неизправността
мога да продължа да се движа бавно до най-близкия
автосервиз

2

5/23.

Допуска ли се към един автомобил, да бъдат прикачени
повече от едно ремарке?
да
не

2

5/24.

С този опознавателен знак се обозначават:
ремаркетата, включително и полуремаркетата
само полуремаркетата
всички ремаркетата, с изключение на полуремаркетата

2

5/25.

С този опознавателен знак се обозначават:
ремаркетата, включително и полуремаркетата
само полуремаркетата
всички ремаркетата, с изключение на полуремаркетата
3

2

5/26.

С този опознавателен знак се обозначават:
ремаркетата, включително и полуремаркетата
само полуремаркетата
всички ремаркетата, с изключение на полуремаркетата

2

5/27.

С този опознавателен знак се обозначават:



ремаркетата, включително и полуремаркетата
само полуремаркетата
всички ремаркетата, с изключение на полуремаркетата
2

5/28.

Този пътен знак забранява:
влизането на МПС с ремаркета
влизането на МПС с ремаркета, освен с полуремаркета или
единични едноосни ремаркета

2

5/29.

Разрешено ли е влизането след този пътен знак на автомобил, теглещ едноосно ремарке?
да

не
2

5/30.

Този пътен знак забранява:
влизането на МПС с ремаркета
влизането на МПС с ремаркета, освен с полуремаркета или
единични едноосни ремаркета

4

