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ΜΔΡΟ Α

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 6/5/2015
ΣΟΠΟ: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 2 ώξεο
ΩΡΑ: 10:00-12:00π.κ

ΜΕΡΟ Α- Βαθμολογία: 60%
Επωτήσειρ πολλαπλήρ επιλογήρ
Χπόνορ Εξέτασηρ: 2 ώπερ
Παπακαλώ επιλέξετε την απάντηση πος πιστεύετε ότι είναι οπθή, κςκλώνονταρ
το αντίστοισο γπάμμα στο Φύλλο Απαντήσεών σαρ

1. Η αεξνδπλακηθή αληίζηαζε ηνπ ιεσθνξείνπ, πώο επεξεάδεηαη από ηελ ηαρύηεηα ηνπ;
α) Απμάλεηαη ζεκαληηθά, όζν απμάλεηαη θαη ε ηαρύηεηα ηνπ ιεσθνξείνπ
β) Παξακέλεη ζηαζεξή, αλεμάξηεηα από ηελ ηαρύηεηα ηνπ ιεσθνξείνπ
γ) Απμάλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ ιεσθνξείνπ μεπεξάζεη ηα 80ρικ ηελ ώξα
δ) Απμάλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ ιεσθνξείνπ μεπεξάζεη ηα 110ρικ ηελ ώξα
2. Μία αηθλίδηα επηηάρπλζε, ή έλα απόηνκν θξελάξηζκα, ηη ζπλέπεηεο κπνξεί λα έρεη γηα ην
ιεσθνξείν;
α) Κακηά, όηαλ ην ιεσθνξείν δηαζέηεη ζύζηεκα θξέλσλ ABS
β) Αλαηαξάμεηο, κε απνηέιεζκα λα ηαιαηπσξεζνύλ νη επηβάηεο
γ) Μπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηεο πξόζθπζεο κεηαμύ ηνπ ειαζηηθνύ θαη ηνπ
νδνζηξώκαηνο θαη πηζαλώο ζηελ αλαηξνπή ηνπ νρήκαηνο
δ) Καηαπόλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θξέλσλ θαη ησλ ακνξηηζέξ
3.Σα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία:
α) Υξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζε κεγάινπ κήθνπο δηαδξνκέο θαη δελ δηαζέηνπλ ζέζεηο όξζησλ.
β) Πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπξηζηώλ θαη δελ δηαζέηνπλ ζέζεηο
όξζησλ.
γ) Υξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζε κεγάινπ κήθνπο δηαδξνκέο θαη δηαζέηνπλ ζέζεηο όξζησλ.
δ) Όια ηα παξαπάλσ.
4. Πνηεο επηβαηηθέο κεηαθνξέο ραξαθηεξίδνληαη “έθηαθηεο”, ζύκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή
Ννκνζεζία;
α) Δίλαη νη γξακκέο πνπ εθηεινύληαη από ηαμί θαη ιεσθνξεία κε θόκηζηξν αλά επηβάηε
β) Δίλαη νη “γξακκέο” πνπ εθηεινύληαη ζε κε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αιιά δηελεξγνύληαη κε
νιηθή κίζζσζε ηνπ νρήκαηνο
γ) Δίλαη ε κεηαθνξά επηβαηώλ κε ηα αζηηθά θαη ππεξαζηηθά ιεσθνξεία
δ) Δίλαη ε κεηαθνξά καζεηώλ, θνηηεηώλ θαη ζηξαηησηηθώλ, κε κεησκέλν εηζηηήξην, πνπ
επηδνηείηαη από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία

5. Tη πξέπεη λα πξνζέρεη ν νδεγόο, όηαλ αιιάδεη ηαρύηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη
ειαρηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ;
α) Να αιιάδεη ηαρύηεηεο ρσξίο λα ζπκβνπιεύεηαη ην ζηξνθόκεηξν
β) Να αιιάδεη ηαρύηεηα, αθνύ πξνεγνπκέλσο έρεη παηήζεη ηέξκα ην γθάδη
γ) Να αιιάδεη ηαρύηεηα, ηε ζηηγκή, πνπ ην ζηξνθόκεηξν είλαη ζην θόθθηλν
δ) Να αιιάδεη ηαρύηεηεο κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε ν δείθηεο ηνπ ζηξνθόκεηξνπ λα βξίζθεηαη πάληα
εληόο ηεο πξάζηλεο πεξηνρήο
6. Πώο πξέπεη λα νδεγείηε ιεσθνξείν ζηηο θαηεθνξηέο; Ση θηλήζεηο πξέπεη λα θάλεη ν
νδεγόο;
α) Να νδεγεί όπσο θαη ζηηο αλσθέξεηεο
β) Να θξαηάεη ην πόδη ηνπ ζηνλ πνδνκνριό, έηζη ώζηε λα αληηδξάζεη αζηξαπηαία, ζε πεξίπησζε
θηλδύλνπ
γ) Να θαηεβάδεη ζρέζε θαη λα πξνζαξκόδεη ηελ ηαρύηεηα αλάινγα κε ηελ θιίζε ηνπ
νδνζηξώκαηνο γηα λα επηηύρεη νκαιό θξελάξηζκα
δ) Δπηιέγεη πςειή ηαρύηεηα, θαη ρξεζηκνπνηεί ην θιαπέην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο
7. Πώο πξέπεη λα αληηδξάζεη ν νδεγόο ιεσθνξείνπ, όηαλ-ελώ θηλείηαη ζε νδηθό δίθηπν κε
αλαπηπγκέλε ηαρύηεηα – μαθληθά ζπλαληά ηζρπξνύο αλέκνπο, ή επηθίλδπλα ξεύκαηα αέξνο;
α) Φξελάξεη απόηνκα θαη ρακειώλεη ηαρύηεηα θάησ από ην όξην ηαρύηεηαο
β) Μεηώλεη ηαρύηεηα, θαη νδεγεί κε πξνζνρή, έηζη ώζηε λα ειέγρεη θάζε ζηηγκή ην όρεκα
γ) Αλαπηύζζεη ηαρύηεηα, έηζη ώζηε λα απνκαθξπλζεί γξήγνξα, από ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν
δ) Οδεγεί όπσο πξηλ, ρσξίο λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηα ξεύκαηα αέξνο
8. Πνηνο είλαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο νδεγνύο ν κέγηζηνο ρξόλνο ζπλερνύο νδήγεζεο
(ρσξίο δηάιεηκκα), ζύκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία;
α) 3,5 ώξεο ηνλ ρεηκώλα θαη 4,5 ώξεο ην θαινθαίξη
β) 4 ώξεο γηα ηνπο νδεγνύο θνξηεγώλ θαη 4,5 ώξεο γηα ηνπο νδεγνύο ιεσθνξείσλ
γ) Σεζζεξάκηζη ώξεο (4,5 ώξεο)
δ) Δμαξηάηαη από ηνλ θόξην εξγαζίαο θαη ηπρόλ ζπκθσλία ηνπ νδεγνύ κε ηνλ ηδηνθηήηε γηα
πξόζζεηε ακνηβή
9. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλήζνπο δηαδξνκήο έλαο εξγαδόκελνο, ελεπιάθε ζε ηξνραίν
δπζηύρεκα. Σν αηύρεκα ζεσξείηαη:
α) Δξγαηηθό αηύρεκα
β) Σπραίν ζπκβάλ
γ) Δπηθίλδπλν ζπκβάλ
δ) Όια ηα πην πάλσ

10. Σα θπξηόηεξα κέξε ελόο ιεσθνξείνπ είλαη:
α) Σν ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο, ν θηλεηήξαο θαη ην πιαίζην.
β) Ο θηλεηήξαο, ν ρώξνο απνζθεπώλ θαη ν ρώξνο ησλ επηβαηώλ.
γ) Ο θηλεηήξαο, ην πιαίζην θαη ην ακάμσκα.
δ) Ζ αλάξηεζε, ν ρώξνο απνζθεπώλ θαη ην ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο.
11. Σα αεξνθπιάθηα-βαξειάθηα πεπηεζκέλνπ αέξα είλαη εγθαηεζηεκέλα:
α) ε ακηγώο πλεπκαηηθό ζύζηεκα πέδεζεο.
β) Σόζν ζε ακηγώο πλεπκαηηθό όζν θαη ζε πδξνπλεπκαηηθό ζύζηεκα πέδεζεο.
γ) ε πδξνπλεπκαηηθό ζύζηεκα πέδεζεο.
δ) ε όια ηα παξαπάλσ.
12. Σν ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ:
α) Σνλ ζπκπιέθηε, ην θηβώηην ηαρπηήησλ, ηνλ άμνλα κεηάδνζεο θαη ηνπο ηξνρνύο.
β) Σν ηηκόλη, ηνλ ζπκπιέθηε θαη ην θηβώηην ηαρπηήησλ.
γ) Σνλ άμνλα κεηάδνζεο, ηνλ άμνλα δηεύζπλζεο θαη ηνπο ηξνρνύο.
δ) Όια ηα παξαπάλσ.
13. Ο θηλεηήξαο ησλ νρεκάησλ κεηαηξέπεη:
α) Σε ρεκηθή ελέξγεηα ηνπ θαπζίκνπ ζε κεραληθό έξγν.
β) Σε ζεξκηθή ελέξγεηα ηνπ θαπζίκνπ ζε κεραληθό έξγν.
γ) Σε ρεκηθή ελέξγεηα ηνπ θαπζίκνπ ζε ζεξκόηεηα.
δ) Σε ζεξκηθή ελέξγεηα ζε ζεξκόηεηα.
14. ηνλ βελδηλνθηλεηήξα ε θαύζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξηθνύ ζπηλζήξα, ελώ ζηνλ
πεηξειαηνθηλεηήξα επηηπγράλεηαη κέζσ:
α) Ζιεθηξηθνύ θπθιώκαηνο.
β) Δπαγσγήο.
γ) πκπίεζεο αέξα.
δ) Όισλ ησλ παξαπάλσ.
15. πγθξίλνληαο ηνλ πεηξειαηνθηλεηήξα κε ην βελδηλνθηλεηήξα, ν πεηξειαηνθηλεηήξαο:
α) Λεηηνπξγεί ζε κηθξόηεξν αξηζκό ζηξνθώλ.
β) Έρεη κεγαιύηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ.
γ) Δίλαη ιηγόηεξν ζνξπβώδεο.
δ) Λεηηνπξγεί ζε κεγαιύηεξν αξηζκό ζηξνθώλ.

16. Όηαλ αλάβεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία ζεξκνθξαζίαο (δείρλεη θόθθηλν) θαη ην ιεσθνξείν
θηλείηαη:
α) Ο νδεγόο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ςπθηηθό πγξό.
β) Ζ ζεξκνθξαζία έρεη ππεξβεί ηνπο 100 °C
γ) Ζ ζεξκνθξαζία έρεη πέζεη θάησ από ηνπο 0°C.
δ) Ζ ζεξκνθξαζία δελ έρεη ππεξβεί ηνπο 50°C.
17. Πνηεο ζπλέπεηεο είλαη πηζαλόλ λα παξαηεξεζνύλ ζε έλα επαγγεικαηία νδεγό, ν νπνίνο
εθηίζεηαη ζπρλά ζε πςειά επίπεδα ζνξύβνπ;
α) Πόλνη ζηε κέζε
β) Κώθσζε, κνιύλζεηο ζηα απηηά, πεπηηθέο δηαηαξαρέο, αύμεζε ηεο θαξδηαθήο πίεζεο, άγρνο
γ) Βαξεθνΐα θαη θώθσζε
δ) Πεπηηθέο δηαηαξαρέο
18. Σα απνδεθηά από ηε Ννκνζεζία ηεο Κύπξνπ όξηα ζπγθέληξσζεο αιθνόιεο ζηνλ
εθπλεόκελν αέξα από ηνλ νδεγό είλαη:
α) 22κg/100mL
β) 22κg/L
γ) 50mg/L
δ) 50mg/100mL
19. Όηαλ ζπλππνγξάθεηε κία ζύκβαζε κεηαθνξάο, ηη πξέπεη λα πξνζέρεηε;
α) Να εκπεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηνπ ιεσθνξείνπ, ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπκβνιαίνπ
β)Να εκπεξηέρεη νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία, όπσο ηα ζηνηρεία ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ην θόκηζηξν,
ιεπηνκέξεηεο γηα ην ηαμίδη θιπ
γ) Σνλ αξηζκό ησλ επηβαηώλ θαη ηα νλόκαηα ηνπο, όπσο θαη ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ηαμηδεύνπλ
δ) Όια ηα ζηνηρεία, πνπ απαηηεί ην Σκήκα Σξνραίαο ηεο Κύπξνπ
20. Ο έιεγρνο ηεο ζηάζκεο ησλ ιαδηώλ πξέπεη λα γίλεηαη όηαλ:
α) Σν ιεσθνξείν είλαη ζε ζηάζε θαη ν θηλεηήξαο δελ ιεηηνπξγεί.
β) Σν ιεσθνξείν είλαη ζε ζηάζε θαη ν θηλεηήξαο είλαη ζε ιεηηνπξγία.
γ) Σν ιεσθνξείν είλαη ζε θίλεζε θαη ν θηλεηήξαο ζε ιεηηνπξγία.
δ) Με όινπο ηνπο πην πάλσ ηξόπνπο.
21.Ο έιεγρνο ηεο πίεζεο ηνπ ιαδηνύ γίλεηαη όηαλ:
α) Σν ιεσθνξείν είλαη ζε ζηάζε θαη ν θηλεηήξαο δελ ιεηηνπξγεί.
β) Γίλεηαη αιιαγή ιαδηώλ.
γ) Σν ιεσθνξείν είλαη ζε θίλεζε θαη ν θηλεηήξαο ζε ιεηηνπξγία.
δ) Όια ηα παξαπάλσ.

22. Σν θηβώηην ηαρπηήησλ είλαη έλα κεραληθό ζύζηεκα γξαλαδηώλ κέζα ζε έλα κεηαιιηθό
θηβώηην. Ο θύξηνο ζθνπόο ηνπ είλαη:
α) Ζ κεηαβνιή ηεο ζρέζεο κεηάδνζεο ησλ ζηξνθώλ κεηαμύ ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ θεληξηθνύ
άμνλα.
β) Ζ κεηαβνιή ηεο ζρέζεο κεηάδνζεο ησλ ζηξνθώλ κεηαμύ ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ
ζηξνθαινθόξνπ άμνλα.
γ) Ζ κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο θίλεζεο.
δ) Ζ κεηαβνιή ηεο ζρέζεο κεηάδνζεο ησλ ζηξνθώλ κεηαμύ ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ
εθθεληξνθόξνπ άμνλα.
23. Οη ηξνρνί είλαη ην κέζν επαθήο ηνπ νρήκαηνο κε ην νδόζηξσκα. Βαζηθά ζηνηρεία πνπ
ραξαθηεξίδνπλ έλα ειαζηηθό είλαη:
α) Ζ δηάκεηξνο ηεο δάληαο, ε εηαηξεία παξαγσγήο ηνπ θαη νη δείθηεο κέγηζηεο ηθαλόηεηαο
επηηάρπλζεο ζε ζρέζε κε ην θνξηίν.
β) Ζ δηάκεηξνο ηεο δάληαο, ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ θαη νη δείθηεο κέγηζηεο ηθαλόηεηαο
θνξηίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ηαρύηεηα.
γ) Ο όγθνο ηεο δάληαο, ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ θαη νη δείθηεο κέγηζηεο ηθαλόηεηαο
επηηάρπλζεο ζε ζρέζε κε ην θνξηίν.
δ) Όια ηα παξαπάλσ.
24. Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν ζύζηεκα πέδεζεο ηνπ νρήκαηνο;
α) Σνλ πνδνκνριό ηνπ θξέλνπ, θαη ηα θεξκνπίη ηνπ πδξνπλεπκαηηθνύ ζπζηήκαηνο
β) Όια εθείλα ηα όξγαλα θαη ηνπο κεραληζκνύο, κε ηα νπνία ειέγρεηαη, ή αθηλεηνπνηείηαη ην
όρεκα
γ) Σνλ ζπκπιέθηε θαη ην ζύζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρύηεηα, ή ηε
ζηάζε ηνπ νρήκαηνο
δ) Όια εθείλα ηα ζπζηήκαηα, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επζηάζεηα ηνπ νρήκαηνο, αθόκα θαη ζε
ππεξβνιηθέο ηαρύηεηεο
25. ηηο θαησθέξεηεο θαη ζηνπ απηνθηλεηόδξνκνπο, πώο ειέγρεηαη, απνηειεζκαηηθά, έλα
βαξύ όρεκα;
α) Με ηελ κείσζε ηεο ηαρύηεηαο θάησ από 10 ρηιηόκεηξα, όηαλ πξόθεηηαη γηα θαησθέξεηα κε
θιίζε 30%
β) Φξελάξνληαο ζπλερώο, ώζηε ην όρεκα λα έρεη κηα ζηαζεξή θαη ειεγρόκελε ηαρύηεηα
γ) Παηώληαο θαηά δηαζηήκαηα θαη κε ηελ ίδηα ζπρλόηεηα ηνλ πνδνκνριό ηνπ θξέλνπ, ηδηαίηεξα
πάλσ ζηηο θιεηζηέο ζηξνθέο
δ) Με ηνλ επηβξαδπληή, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ κείσζε ηεο ζπλερνύο ρξήζεο ησλ θξέλσλ θαη
πεξηνξίδεη ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπο

26. Πώο πξέπεη λα αληηδξά ν νδεγόο ηνπ ιεσθνξείνπ, όηαλ επηρεηξνύλ λα ηνλ
πξνζπεξάζνπλ;
α) Να ζπλερίδεη απηόεηνο ηελ νδήγεζε ηνπ, αθνύ ηελ επζύλε θαη πξσηνβνπιία γηα πξνζπέξαζε
ηελ έρεη άιινο νδεγόο
β) Να αλαπηύμεη ηαρύηεηα, έηζη ώζηε ν νδεγόο, πνπ επηρεηξεί ηελ πξνζπέξαζε, λα αληηιεθζεί
όηη ε επηινγή ηνπ είλαη ιάζνο, ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή
γ) Να θαηαιακβάλεη ηέηνηα ζέζε ζην νδόζηξσκα, ώζηε λα παξεκπνδίδεη, όζνπο επηρεηξνύλ
πξνζπέξαζε
δ) Να δηεπθνιύλεη απηνύο, πνπ επηρεηξνύλ ηελ πξνζπέξαζε
27. Ση πξέπεη λα πξνζέρεη ν νδεγόο ιεσθνξείνπ, ή ν ππεύζπλνο θόξησζεο θαηά ηελ
θόξησζε ησλ απνζθεπώλ;
α) Να ηνπνζεηνύληαη νη απνζθεπέο, όπσο ππνδεηθλύνπλ νη επηβάηεο, γηα λα κελ δπζαξεζηνύληαη
β) Να ηνπνζεηνύληαη νη απνζθεπέο, κέζα ζηε θακπίλα ηνπ ιεσθνξείνπ, γηα λα κπνξνύλ εύθνια
λα ηηο παξαιάβνπλ νη επηβάηεο
γ) Να ηνπνζεηνύληαη, ζε όπνην ζεκείν είλαη πην πξόζθνξν γηα ηελ εξγαζία ηνπ νδεγνύ
δ) Να θαηαλέκεηαη ην θνξηίν – επηβάηεο θαη απνζθεπέο έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη δπζκελήο
επηβάξπλζεο ησλ αμόλσλ
28. Πόζνπο θαζξέπηεο ρξεηάδεηαη ν νδεγόο ιεσθνξείνπ γηα λα κπνξεί λα ειέγρεη ηνπο
ρώξνπο κέζα ζην ιεσθνξείν, αιιά θαη λα έρεη απνηειεζκαηηθό έιεγρν, ελόζσ ην όρεκα
βξίζθεηαη ζε θίλεζε;
α) Αλ πξόθεηηαη γηα θαζξέπηεο λέαο ηερλνινγίαο, απαηηνύληαη δύν εμσηεξηθνί θαη δύν
εζσηεξηθνί
β) Δλαπόθεηηαη ζηελ θξίζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ νδεγνύ, αλ ζα ρξεζηκνπνηεί δύν, ή
πεξηζζόηεξνπο εμσηεξηθνύο θαζξέπηεο θαη ηξεηο εζσηεξηθνύο
γ) Σνπιάρηζηνλ δύν εμσηεξηθνύο θαη πέληε εζσηεξηθνύο, δηαζηάζεσλ 30ρ40 εθαηνζηά
δ) Γύν εμσηεξηθνύο θαζξέπηεο, θαη ηόζνπο εζσηεξηθνύο όζνπο ρξεηάδεηαη ν νδεγόο γηα λα έρεη
πιήξε έιεγρν ηνπ νρήκαηνο θαη – θπξίσο – λα ειέγρεη ηε άλνδν θαη θάζνδν ησλ επηβαηώλ
29. Πνηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ππνρξενύηαη έλαο επαγγεικαηίαο νδεγόο λα
ρξεζηκνπνηεί, ζύκθσλα κε ηελ Ννκνζεζία;
α) Μάζθα θαη θξάλνο
β) Κξάλνο
γ) Εώλε αζθαιείαο θαη ππνζηήξηγκα θεθαιήο
δ) Εώλε αζθαιείαο

30. ηελ πξνζπάζεηα ζαο λα αλνίμεηε ην θάιπκκα ηεο κεραλήο ηνπ νρήκαηνο ζαο,
αληηιακβάλεζηε εθδήισζε ππξθαγηάο. Πώο ζα ελεξγήζεηε γηα θαηάζβεζε ηεο;
α) Αλνίγεηε πιήξσο ην θαπό θαη θάλεηε θαηάζβεζε κε ππξνζβεζηήξα
β) Αλνίγεηε πιήξσο ην θαπό θαη θάλεηε θαηάζβεζε κε λεξό
γ) Κιείλεηε ην θαπό, θαη θαηεπζύλεηε ηνλ ππξνζβεζηήξα από έλα κηθξό θελό
δ) Καλέλα από ηα πην πάλσ
31. Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ απέλαληη ζηνπο επηβάηεο;
α) Να αδηαθνξεί γηα ηελ αλαζθάιεηα, πνπ ελδερνκέλσο λνηώζνπλ θαη λα κηιάεη ζην θηλεηό ηνπ,
ελόζσ νδεγεί
β) Να ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα, λα δείρλεη θαηαλόεζε, λα ηνπο βνεζάεη, όπνπ ρξεηάδεηαη θαη
λα κελ δηαπιεθηίδεηαη καδί ηνπο
γ) Να θαηεβάδεη από ην όρεκα, όηαλ θάπνηνη δεκηνπξγνύλ θαζαξία θαη δελ ππαθνύνπλ ζηηο
εληνιέο ηνπ
δ) Να νδεγεί κε ηνλ ηξόπν πνπ απηόο ζέιεη, αδηαθνξώληαο εάλ πνιινί από απηνύο θνβνύληαη
από ηνλ ηξόπν νδήγεζεο
32. Αλ δελ δηαζέηεηε ηξίγσλν θαη ην όρεκα ζαο έρεη αθηλεηνπνηεζεί-ιόγσ βιάβεο – ζε
θάπνην επηθίλδπλν ζεκείν ηνπ δξόκνπ(ζηξνθή), ηη πξέπεη λα θάλεηε;
α) Σν εγθαηαιείπνπκε θαη πάκε ζην πιεζηέζηεξν αζηπλνκηθό ηκήκα γηα βνήζεηα
β) Εεηάκε από θάπνηνλ άιιν δηεξρόκελν ην δηθό ηνπ ηξίγσλν, κέρξη λα απνθαηαζηήζνπκε ηε
βιάβε
γ) Δηδνπνηνύκε έγθαηξα θαη κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν ηνπο νδεγνύο γηα ηνλ θίλδπλν (πρ θίλεζε
ρεξηώλ θιπ)
δ) Δηδνπνηνύκε ηηο αξρέο θαη πεξηκέλνπκε ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ, κέρξη λα έιζνπλ, ελώ δελ
κεηαθηλνύκε ην όρεκα
33. Ση κέηξα αζθαιείαο παίξλνπκε όηαλ κεηαθέξνπκε κηθξά παηδηά ηνπ ζρνιείνπ θαη
λήπηα;
α) Ο νδεγόο θξνληίδεη, ώζηε ηα παηδηά λα κελ αιιάδνπλ ζέζε, παξά κόλν όηαλ ην ιεσθνξείν
θηλείηαη κε κηθξή ηαρύηεηα
β) Σα λήπηα πάληνηε κεηαθέξνληαη θαζηζηά, όρη όκσο θαη ηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνύ
γ) Σα παηδηά κεηαθέξνληαη πάληνηε θαζηζηά ελώ γηα ηα λήπηα ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά παηδηθά
θαζίζκαηα
δ) Σα παηδηά κπνξνύλ, όπνηε ζέινπλ, λα κεηαθηλνύληαη κέζα ζην ιεσθνξείν, ελόζσ απηό
θηλείηαη, εάλ ππάξρεη ζπλνδόο

34. Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε δώλεο αζθαιείαο ζηνπο επηβάηεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ, ή
ελαπόθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπο;
α) Ζ δώλε είλαη ππνρξεσηηθή, όηαλ ην ιεσθνξείν θηλείηαη ζε απηνθηλεηόδξνκνπο κε πςειή
ηαρύηεηα
β) Ζ ρξήζε δώλεο αζθαιείαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο επηβάηεο ησλ ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ
γ) Δλαπόθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ θάζε επηβάηε
δ) Οη επηβάηεο ζα πξέπεη λα θνξέζνπλ δώλε κόλν εάλ ην απαηηήζεη ν νδεγόο
35.ύκθσλα κε ην Νόκν, ν εξγαδόκελνο νδεγόο δηθαηνύηαη – αλά εηθνζηηεηξάσξν – ζπλερή
ειάρηζηε πεξίνδν αλάπαπζεο;
α) 8 σξώλ
β) 11 σξώλ
γ) 14 σξώλ
δ) 16 σξώλ
36. Δξγνδόηεο πνπ πξνηίζεηαη λα απνιύζεη εξγαδόκελν, ηνλ νπνίν απαζρνιεί γηα 26
ηνπιάρηζηνλ, ζπλερόκελεο εβδνκάδεο, πξέπεη λα ηνπ δώζεη ειάρηζηε πεξίνδν
πξνεηδνπνίεζεο;
α) Όρη, δελ είλαη ππνρξεσκέλνο
β) Ναη, δηάξθεηαο κηαο εβδνκάδαο
γ) Μόλν εάλ ν νδεγόο είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 25 εηώλ
δ) Όρη, δελ έρεη ηέηνηα ππνρξέσζε, εάλ ε επηρείξεζε απαζρνιεί πάλσ από 20 άηνκα
37. Ο έιεγρνο θαηά πόζν έλαο ηξαπκαηίαο αλαπλέεη, γίλεηαη:
α) Με ηελ εμέηαζε ηεο αλύςσζεο ηνπ ζηήζνπο
β) Με ηελ αθνή
γ) Με ηελ δηαπίζησζε όηη ν ηξαπκαηίαο κηιά
δ) Με νπνηνδήπνηε από ηα παξαπάλσ
38. Πώο κπνξεί ν νδεγόο ιεσθνξείνπ λα απνθεύγεη ηα βίαηα θξελαξίζκαηα;
α) Οδεγώληαο κε ηεηακέλε ηελ πξνζνρή ηνπ, ώζηε λα απνθεύγεη θαηαζηάζεηο, πνπ κπνξνύλ λα
πξνθαιέζνπλ βίαηα θξελαξίζκαηα
β) Αλαπηύζζνληαο ηαρύηεηα, πνπ δελ ζα μεπεξλά ηα 80ρικ ηελ ώξα
γ) Απνθεύγνληαο ηηο πξνζπεξάζεηο θαη ηηο επηηαρύλζεηο
δ) Οδεγώληαο κόλν ηελ κέξα θαη κε θαηξηθέο ζπλζήθεο άξηζηεο

39. Σα ιεσθνξεία πνπ κεηαθέξνπλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, πξέπεη λα έρνπλ νξηζκέλεο
πξνδηαγξαθέο;
α) Μόλν εάλ ην ππνδείμεη ε Σξνραία
β) Δάλ ην επηβάιινπλ νη θαλόλεο ηεο ΔΔ
γ) Πξέπεη λα δηαζέηνπλ εηδηθέο ξάκπεο γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο επηβίβαζεο θαη θιείζηξα γηα ηελ
πξόζδεζε ησλ αλαπεξηθώλ ακαμηδίσλ
δ) Μόλν όζα πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά κηθξώλ παηδηώλ
40. Ση ζα πξέπεη λα πξνζέμεη ν νδεγόο ιεσθνξείνπ, σο πξνο ηηο απνζθεπέο θαη ηνπο
επηβάηεο;
α) Γελ έρεη θαη ηόζε ζεκαζία ν ηξόπνο θόξησζεο, όπνηε απηή κπνξεί λα γίλεη ηπραία
β) Οη επηβάηεο ζα ππνδείμνπλ ζηνλ νδεγό ηνλ ηξόπν θόξησζεο ησλ απνζθεπώλ ηνπο, ελώ νη ίδηνη
ζα θαζίζνπλ, όπνπ “βνιεύνληαη”
γ) Ζ θόξησζε ηνπ ιεσθνξείνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη από ηνλ νδεγό ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο
θπζηθνύο λόκνπο (πρ θέληξν βάξνπο, αεξνδπλακηθή αληίζηαζε, αληίζηαζε – ηξηβή – ειαζηηθώλ)
δ) Ζ θόξησζε ηνπ ιεσθνξείνπ, γίλεηαη κε ηνλ ηξόπν, πνπ ζα ππνδείμεη ζηνλ νδεγό ν ηδηνθηήηεο
ηνπ νρήκαηνο
41.Σν κέγεζνο ηεο ξνπήο είλαη:
α) Σν κέηξν ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί κηα δύλακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηζηξνθήο ελόο
ζώκαηνο.
β) Ο ξπζκόο παξαγσγήο έξγνπ.
γ) Ζ πνζόηεηα ηνπ θαπζίκνπ πνπ θαηαλαιώλεηαη ζε κηα ώξα νδήγεζεο.
δ) Όια ηα παξαπάλσ.
42. Σν κέγεζνο ηεο ηζρύνο είλαη:
α) Σν κέηξν ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί κηα δύλακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηζηξνθήο ελόο
ζώκαηνο.
β) Ο ξπζκόο παξαγσγήο έξγνπ.
γ) Ζ πνζόηεηα ηνπ θαπζίκνπ πνπ θαηαλαιώλεηαη ζε κηα ώξα νδήγεζεο.
δ) Όια ηα παξαπάλσ.
43. Σν κέγεζνο ηεο εηδηθήο θαηαλάισζεο είλαη:
α) Σν κέηξν ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί κηα δύλακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηζηξνθήο ελόο
ζώκαηνο.
β) Ο ξπζκόο παξαγσγήο έξγνπ.
γ) Ζ πνζόηεηα ηνπ θαπζίκνπ πνπ θαηαλαιώλεηαη ζε κηα ώξα νδήγεζεο.
δ) Ζ πνζόηεηα ηνπ θαπζίκνπ πνπ θαηαλαιώλεηαη ζε έλα καθξηλό ηαμίδη

44. Σν ειεθηξνληθό ζύζηεκα ξύζκηζεο θαη αληηκεηώπηζεο ηεο νιίζζεζεο ησλ θηλεηεξίσλ
ηξνρώλ Anti-Slip Regulation ή Traction control (ύζηεκα Αληηζπηλαξίζκαηνο /
Αληηνιίζζεζεο) ππνθαζηζηά:
α) Σνλ αλαζηνιέα δηαθνξηθνύ.
β) Σν ABS.
γ) Σνπο κεησηήξεο θηλεηεξίσλ αμόλσλ.
δ) Σν θηβώηην ηαρπηήησλ.
45. Η απόζηαζε αθηλεηνπνίεζεο ελόο νρήκαηνο:
α) Γελ εμαξηάηαη από ην θνξηίν.
β) Δμαξηάηαη από ην εθάζηνηε θνξηίν.
γ) Δμαξηάηαη από ην κέγηζην επηηξεπόκελν θνξηίν.
δ) Όια ηα παξαπάλσ.
46. Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηνξηζηή ηαρύηεηαο (cut-off) βαζίδεηαη:
α) ηελ επελέξγεηα επί ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο.
β) ηνλ έιεγρν ηεο παξνρήο θαπζίκνπ ζηνλ θηλεηήξα.
γ) ηελ άζθεζε αληίζηαζεο ζηελ πεξηζηξνθή ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα.
δ) ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο.
47. Οη επηβξαδπληέο αμηνπνηνύληαη θαιύηεξα ζε πςειά θνξηία θαη θίλεζε:
α) ε θαησθέξεηεο κεγάινπ κήθνπο ή/θαη έληνλεο θιίζεο.
β) ε αλσθέξεηεο κεγάινπ κήθνπο ή/θαη έληνλεο θιίζεο.
γ) ε απηνθηλεηνδξόκνπο θαη νδνύο ηαρείαο θπθινθνξίαο.
δ) ε ζηξνθέο.
48. Γπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζε έλα όρεκα, θαηά ηελ θίλεζε ηνπ, κπνξεί λα είλαη:
α) Ζ θπγόθεληξνο θαη ε θεληξνκόινο.
β) Ζ ηζρύο θαη ε απόδνζε.
γ) Ζ ζεξκόηεηα θαη ην παξαγόκελν έξγν.
δ) Ζ ειθηηθή.
49. Όηαλ ην ιεσθνξείν, πνπ νδεγνύκε, πάζεη βιάβε θαη αθηλεηνπνηεζεί ζηνλ
απηνθηλεηόδξνκν, ζε πόζε απόζηαζε από απηό ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ην ηξίγσλν
θηλδύλνπ;
α) ε απόζηαζε 150 κέηξσλ
β) ε απόζηαζε 100 κέηξσλ, όηαλ πξόθεηηαη γηα ιεσθνξείν θαη 120κ. όηαλ πξόθεηηαη γηα
θνξηεγό
γ) ε απόζηαζε 100 κέηξσλ
δ) ε νπνηαδήπνηε απόζηαζε θξίλεη ν νδεγόο, κε βάζε ηελ καθξόρξνλε εκπεηξία ηνπ

50. Γηαηί νη θιεηζηέο ζηξνθέο είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο γηα ηα ιεσθνξεία, όηαλ απηά
αλαπηύζζνπλ ηαρύηεηα;
α) Γηαηί είλαη δύζθνιν ην όρεκα λα αθηλεηνπνηεζεί, ιόγσ ηεο αδξάλεηαο
β) ηηο ζηξνθέο επελεξγεί ε θπγόθεληξνο δύλακε, ε νπνία απμάλεηαη, όζν απμάλεηαη ε ηαρύηεηα
ηνπ ιεσθνξείνπ
γ) Γηαηί ππάξρνπλ ξεύκαηα αέξνο, πνπ θηππνύλ από ηα πιάγηα ην όρεκα, πνπ κπνξεί λα
αλαηξαπεί
δ) Τπάξρεη θίλδπλνο αλαηξνπήο, ιόγσ κεηαηόπηζεο ηνπ θέληξνπ βάξνπο
51. Γπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζε έλα όρεκα, θαηά ηελ θίλεζε ηνπ, κπνξεί λα είλαη:
α) Ζ θπγόθεληξνο θαη ε θεληξνκόινο.
β) Ζ ηζρύο θαη ε απόδνζε.
γ) Ζ ζεξκόηεηα θαη ην παξαγόκελν έξγν.
δ) Ζ ειθηηθή.
52. Ση είλαη ε “κπιε θάξηα”;
α) Δίλαη νη λένπ ηύπνπ Κνηλνηηθέο Άδεηεο Οδήγεζεο
β) Δίλαη ε άδεηα, πνπ βεβαηώλεη όηη θάπνηνο θαηάγεηαη από ρώξα – κέινο ηεο ΔΔ
γ) Δίλαη ε άδεηα, πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο κεηαλάζηεο από ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ
δ) Δίλαη ε Άδεηα, πνπ βεβαηώλεη όηη ν θάηνρνο ηεο είλαη Κνηλνηηθόο Μεηαθνξέαο
53.Πνην από ηα πην θάησ ζεσξείηαη σο ζνβαξόηεξν αδίθεκα ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία;
α) Ζ παξνρή βνήζεηα γηα είζνδν ησλ ιαζξνκεηαλαζηώλ ζηελ Κύπξν.
β) Ζ δηαθίλεζε ιαζξνκεηαλαζηώλ ζηελ Κύπξν ρσξίο θεξδνθόξν ζθνπό.
γ) Ζ δηαθίλεζε ιαζξνκεηαλαζηώλ ζηελ Κύπξν κε θεξδνθόξν ζθνπό.
δ) Όια είλαη ηζάμηα.
54. ύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα, ν κέγηζηνο επηηξεπόκελνο ρξόλνο παξακνλήο ζε ρώξν
εξγαζίαο όπνπ ε έληαζε ηνπ ζνξύβνπ είλαη 90dB(A), είλαη:
α) Μηθξόηεξνο από 30 ιεπηά.
β) 2 ώξεο.
γ) 4 ώξεο.
δ) 8 ώξεο.
55. Πνην από ηα πην θάησ δελ ξπζκίδεηαη από ηνλ «πεξί Ρπζκίζεσο ηνπ Υξόλνπ Δξγαζίαο»
Νόκν ηνπ (2003);
α) Ζ εηήζηα άδεηα.
β) Οη πεξίνδνη ησλ ζεξηλώλ δηαθνπώλ.
γ) Οη ειάρηζηεο πεξίνδνη εκεξήζηαο θαη εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο.
δ) Ο ρξόλνο δηαιεηκκάησλ.

56. Πνηα βαζηθά ζπζηήκαηα ηνπ ιεσθνξείνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε θάζε ζπληήξεζε ηνπ:
α) Μόλν απηά πνπ ζα θξίλεη απαξαίηεηα ν νδεγόο, κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ.
β) Όια ηα ζπζηήκαηα, κε εμαίξεζε ηνπο παινθαζαξηζηήξεο.
γ) Σν ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, ηα θξέλα θαη ην ζύζηεκα θσηηζκνύ.
δ) Σν ζύζηεκα δηεύζπλζεο, ηα θξέλα θαη ην ζύζηεκα θσηηζκνύ.
57. Πόζνπο ππξνζβεζηήξεο πξέπεη λα δηαζέηεη θάζε ιεσθνξείν θαη πνπ πξέπεη λα
ηνπνζεηνύληαη;
α) Γύν ππξνζβεζηήξεο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο 6 θηιώλ θαη ν δεύηεξνο 2 θηιώλ, ηνπνζεηεκέλνπο
ζε εκθαλέο ζεκείν.
β) Γελ απαηηνύληαη ππξνζβεζηήξεο, εθηόο εάλ ην ηαμίδη πξαγκαηνπνηείηαη ην θαινθαίξη πνπ
ππάξρεη θίλδπλνο ππξθαγηάο.
γ) Έλα ππξνζβεζηήξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα θαη δύν ην θαινθαίξη.
δ) Δίλαη ζηελ θξίζε ηνπ νδεγνύ, αλ ζα δηαζέηεη ην ιεσθνξείν έλαλ, ή πεξηζζόηεξνπο
ππξνζβεζηήξεο, όπσο θαη ην ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπο.
58. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ, έλαο επαγγεικαηίαο νδεγόο πξνζβιήζεθε από
ίσζε, ιόγσ κεηάδνζεο ηεο από επηβάηε. Σν ζπκβάλ ζεσξείηαη:
α) Δπαγγεικαηηθή αζζέλεηα.
β) Δπαγγεικαηηθό αηύρεκα.
γ) Δπαγγεικαηηθό ζπκβάλ.
δ) Καλέλα από ηα πην πάλσ.
59. Πνην είλαη ην αξκόδην Σκήκα γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο;
α) Σκήκα Σξνραίαο ηεο Αζηπλνκίαο-Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο θαη Γεκόζηαο Σάμεο.
β)Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο-Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.
γ)Σκήκα Αζθάιεηαο θαη Τγείαο-Τπνπξγείν Τγείαο.
δ) Σκήκα Πξώησλ Βνεζεηώλ ζην Γεληθό Ννζνθνκείν.
60. Πόζε δηάξθεηα κπνξεί λα έρεη ε αλάπαπζε ζε δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο, όηαλ ην όρεκα
νδεγείηαη από δύν νδεγνύο;
α) 24 ώξεο.
β) 36 ώξεο.
γ) 45 ζπλερείο ώξεο.
δ) Γύν ζπλερόκελα εηθνζηηεηξάσξα.

