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ΣΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ
ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
ΟΓΗΓΟΤ ΜΗΥΑΝΟΚΙΝΗΣΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ

Για ηην οδήγηζη ΣΑΞΙ καηηγοπίαρ

ΜΔΡΟ Α

ΟΜΑΓΑ Γ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Πέμπηη, 8 Οκηωβπίος, 2015
ΣΟΠΟ: ςνεδπιακό Κένηπο «Φιλοξένια» (Λεςκωζία)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΣΑΗ: 2 ώπερ
ΩΡΑ: 9:00 – 11:00

Τ
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Μέπορ Α – Δπωηήζειρ πολλαπλών απανηήζεων
Απαληήζηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο
Κάθε επώηηζη βαθμολογείηαι με ηπειρ (3) Μονάδερ
Μέγιζηη Βαθμολογία 20 Υ 3 = 60 Μονάδερ
Παπακαλώ κςκλώζηε πάνω ζηο ΦΤΛΛΟ ΑΠΑΝΣΗΔΩΝ ζαρ
ηην απάνηηζη πος πιζηεύεηε όηι είναι οπθή

1. Πνηνο είλαη ν Εληαίνο Επξσπατθόο Αξηζκόο έθηαθηεο αλάγθεο;
(α) 199
(β) 1460
(γ) 100
(δ) 112

2. Κάζε νδεγόο γηα λα βειηηώλεη ηελ νξαηόηεηά ηνπ ην βξάδπ, πξέπεη λα
ιακβάλεη θάπνηεο πξόζζεηεο θαη εηδηθέο πξνθπιάμεηο, όπσο…
(α) λα δηαηεξεί ηνλ αλεκνζώξαθα ηνπ νρήκαηόο ηνπ πάληνηε θαζαξό
(β) λα ρξεζηκνπνηεί ζπλερώο ηα θώηα πνξείαο ηνπ νρήκαηόο ηνπ
(γ) λα έρεη αλακκέλα ηα εζσηεξηθά θώηα ηνπ νρήκαηνο ηνπ
(δ) λα ρξεζηκνπνηεί ζπλερώο ηα θώηα ζέζεσο ηνπ νρήκαηόο ηνπ

3. Όηαλ εηζέξρεζηε ζε απηνθηλεηόδξνκν πξέπεη λα …
(α) δίλεηε πξνηεξαηόηεηα ζηελ ηξνραία θίλεζε πνπ ήδε ππάξρεη κέζα ζηνλ
απηνθηλεηόδξνκν
(β) πεξλάηε πάλσ από ηηο ζπλερείο ιεπθέο γξακκέο πνπ δηαρσξίδνπλ ηηο ισξίδεο
ηνπ δξόκνπ, αλ απηό ζα ζαο βνεζήζεη λα εηζέιζεηε γξεγνξόηεξα ζηνλ
απηνθηλεηόδξνκν
(γ) ειέγρεηε ηελ θπθινθνξία πνπ ππάξρεη ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν κόλν όηαλ
θηάζεηε ζην ηέξκα ηεο ισξίδαο εηζόδνπ
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(δ) αλαβνζβήλεηε ηα θώηα ζαο ζηα νρήκαηα ηεο αξηζηεξήο ισξίδαο, κέρξη λα
ζαο αθήζνπλ ηνλ απαξαίηεην ρώξν γηα λα κπνξέζεηε λα εηζέιζεηε ζηνλ
απηνθηλεηόδξνκν

4. Γηαηί είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ειέγρεηε ηελ πίεζε ησλ ειαζηηθώλ ηνπ
νρήκαηόο ζαο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο;
(α) Δηόηη ε πίεζε ησλ ειαζηηθώλ ηνπ νρήκαηόο ζαο κπνξεί λα απμεζεί ιόγσ ησλ
πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ
(β) Δηόηη ε πίεζε ησλ ειαζηηθώλ ηνπ νρήκαηόο ζαο κπνξεί λα κεησζεί ιόγσ ησλ
πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ
(γ) Δηόηη ε πίεζε ησλ ειαζηηθώλ ζαο κπνξεί είηε λα απμεζεί είηε λα κεησζεί ιόγσ
ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ
(δ) Καλέλα από ηα παξαπάλσ

5. Από πνηα πεξίνδν είλαη θηηζκέλα ηα ηείρε πνπ πεξηβάιινπλ ηελ παιηά πόιε
ηεο Λεπθσζίαο;
(α) Ελεηνθξαηία
(β) Φξαγθνθξαηία
(γ) Σνπξθνθξαηία
(δ) Αγγινθξαηία

6. Σε πνηα επαξρία ηεο Κύπξνπ βξίζθεηαη ην Μνπζείν Θάιαζζα;
(α) Λεπθσζία
(β) Λεκεζό
(γ) Πάθν
(δ) Ακκόρσζην
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7. Πνηα από ηηο παξαθάησ εθθιεζίεο δελ αλήθεη ζηνλ θαηάινγν ησλ
Μλεκείσλ Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO;
(α) Εθθιεζία Αγίνπ Νηθνιάνπ ηέγεο
(β) Εθθιεζία ηεο Παλαγίαο Φνξβηόηηζζαο-Αζίλνπ
(γ) Εθθιεζία ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ
(δ) Εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ

8. Πνηα/ εο θαηεγνξία/εο ηαμί ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ ππξνζβεζηήξα;
(α) Μόλν ηα αγξνηηθά
(β) Μόλν ηα ππεξαζηηθά
(γ) Μόλν ηα αζηηθά
(δ) Όια ηα νρήκαηα ηαμί

9. Αλ ζαο δεκηνπξγεζνύλ ππνςίεο όηη θάπνηα πξόζσπα, πνπ έρνπλ ήδε
επηβηβαζηεί ζην ηαμί ζαο, είλαη ιαζξνκεηαλάζηεο, ηόηε εζείο πξέπεη…
(α) λα επηρεηξήζεηε λα κηιήζεηε κε ηελ εηαηξεία ζαο ελόζσ νη πειάηεο βξίζθνληαη
ζην ηαμί ζαο
(β) λα επηρεηξήζεηε λα κηιήζεηε κε ηελ αζηπλνκία ελόζσ νη πειάηεο βξίζθνληαη
ζην ηαμί ζαο
(γ) λα ελεκεξώζεηε ηελ αζηπλνκία κόιηο απνβηβαζηνύλ νη πειάηεο από ην ηαμί
ζαο
(δ) κε δηάθνξα εξσηήκαηα πνπ ζα ηνπο ππνβάιεηε λα ειέγμεηε αλ είλαη νξζέο νη
ππνςίεο ζαο. Αλ είλαη νξζέο ηόηε δεηήζηε ηνπο λα θαηέβνπλ ακέζσο από ην
ηαμί ζαο

10. Σε πεξίπησζε πνπ ζαο δεηεζεί λα κεηαθέξεηε κε ην ηαμί ζαο έλα άηνκν κε
θάπνηαο κνξθήο αλαπεξία, ην νπνίν έρεη ζπλνδό, ζα πξέπεη:
(α) λα απεπζύλεηε ην ιόγν ζην άηνκν πνπ ην ζπλνδεύεη ώζηε λα κπνξέζεηε λα
ζπλελλνεζείηε πην γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά
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(β) λα παξέρεηε ηε βνήζεηα πνπ εζείο ζεσξείηε θαηαιιειόηεξε, ρσξίο λα
ξσηήζεηε ηίπνηα νύηε ηνλ πειάηε ζαο νύηε ην ζπλνδό ηνπ, νύησο ώζηε λα κελ
ηνλ θάλεηε λα αηζζαλζεί άβνια
(γ) λα απεπζύλεηε ην ιόγν ζην αλάπεξν άηνκν, νύησο ώζηε λα ζαο ππνδείμεη ην
ίδην ην είδνο ηεο βνήζεηαο πνπ ρξεηάδεηαη
(δ) λα απνθύγεηε ηελ νπηηθή επαθή κε ηνλ πειάηε δηόηη απηή κπνξεί λα ηνλ θάλεη
λα αηζζαλζεί άβνια

11. Πνην από ηα παξαθάησ δελ εκπίπηεη ζηνλ απαξαίηεην θαη ππνρξεσηηθό
εμνπιηζκό ελόο νρήκαηνο αζηηθνύ ηαμί;
(α) ηαμίκεηξν
(β) πηλαθίδα εγγξαθήο «Σ»
(γ) εμσηεξηθή θσηεηλή πηλαθίδα νξνθήο κε ηελ έλδεημε ΣΑΞΙ
(δ) ζύζηεκα πινήγεζεο (GPS)

12. Οη αεξόζαθνη…
(α) απνηεινύλ κέξνο ηεο ελεξγεηηθήο αζθάιεηαο ηνπ νρήκαηνο
(β) πξέπεη λα ππάξρνπλ κόλν ζηα ππεξαζηηθά ηαμί πνπ δηαλύνπλ κεγάιεο
απνζηάζεηο
(γ) ελεξγνπνηνύληαη κεηά από ζύγθξνπζε
(δ) θαλέλα από ηα πην πάλσ

13. Έλα από ηα θξηηήξηα ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδεγνύ ηαμί είλαη
απηό ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Η επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ελόο
ππνςήθηνπ νδεγνύ ηαμί ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή όηαλ απηόο …
(α) θαηέρεη έγθπξε άδεηα νδήγεζεο κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο
(β) παξαθαζίζεη κε επηηπρία ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο γηα επαγγεικαηηθή άδεηα
νδεγνύ πνπ δηνξγαλώλεη ε επηηξνπή εμεηάζεσλ
(γ) δηαζέηεη πείξα ζηελ νδήγεζε νρεκάησλ πέξαλ ησλ 5 εηώλ
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(δ) δηαζέηεη πείξα ζηελ νδήγεζε νρεκάησλ πέξαλ ησλ 8 εηώλ

14. Μηα πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλαο νδεγόο ηαμί κπνξεί λα αξλεζεί ηε
κεηαθνξά θάπνηνπ πειάηε είλαη όηαλ…
(α) απηόο είλαη πνιύ ειηθησκέλνο θαη αληηκεησπίδεη θηλεηηθέο δπζθνιίεο
(β) απηόο βξίζθεηαη ππό ηελ επίδξαζε ηνμηθώλ νπζηώλ ή αιθνόι θαη δε
ζπλνδεύεηαη από θάπνην άιιν λεθάιην άηνκν
(γ) ν πξννξηζκόο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα θνληηλόο
(δ) απηόο πξνέξρεηαη από ρώξα πνπ δελ εληάζζεηαη ζηελ Επξσπατθή Έλσζε

15. Πνην από ηα παξαθάησ ζεσξείηαη πνηληθό αδίθεκα;
(α) Η απξεπήο εκθάληζε ελόο νδεγνύ ηαμί ελ ώξα ππεξεζίαο
(β) Η νδήγεζε νρήκαηνο ηαμί από άηνκν πνπ δελ θαηέρεη επαγγεικαηηθή άδεηα
νδήγεζεο
(γ) Η επηινγή πειαηώλ κε βάζε απαξάδεθησλ θξηηεξίσλ
(δ) Η ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπ ηαμηκέηξνπ θαη ε ππεξρξέσζε ηνπ πειάηε

16. Σε πεξίπησζε πνπ βξεζείηε ζην ρώξν ελόο αηπρήκαηνο ζε πνηα από ηηο
παξαθάησ ελέξγεηεο πξέπεη λα πξνβείηε αξρηθά; (Θεσξείζηε όηη θαηέρεηε
πηζηνπνηεηηθό πξώησλ βνεζεηώλ)
(α) Εκςύρσζε ηνπ ζύκαηνο
(β) Εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο αζθάιεηαο ζην ρώξν ηνπ αηπρήκαηνο
(γ) Παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ ζηνλ πάζρνληα
(δ) Έιεγρνο ηεο αλαπλνήο ηνπ πάζρνληα

17. Ο θαηαζθεπαζηήο θάζε νρήκαηνο νξίδεη … ηηκή/έο γηα ηελ πίεζε ησλ
ειαζηηθώλ.
(α) 1
(β) 2
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(γ) 3
(δ) 4

18. Πνηα από ηηο παξαθάησ δειώζεηο είλαη ιαλζαζκέλε;
(α) Η νιίζζεζε κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζε ζηεγλνύο δξόκνπο
(β) Η νιίζζεζε κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ελόο απόηνκνπ θξελαξίζκαηνο
(γ) Η νιίζζεζε κπνξεί λα ζπκβεί αθόκα θαη όηαλ ηα ειαζηηθά ηνπ νρήκαηόο ζαο
είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε
(δ) Σα ζπζηήκαηα ABS εγγπνύληαη ηελ απνθπγή ηεο νιίζζεζεο

19. Τν

πιενλέθηεκα

ησλ

εκπξνζζνθίλεησλ

νρεκάησλ

νπηζζνθίλεησλ είλαη:
(α) ην κηθξόηεξν βάξνο νρήκαηνο
(β) ε απμεκέλε απόδνζε θαηά ηελ επηηάρπλζε
(γ) θαιή θαηαλνκή βάξνπο κεηαμύ εκπξόζζηνπ θαη νπίζζηνπ άμνλα
(δ) θαλέλα από ηα πην πάλσ

20. Ο ζπκπιέθηεο (‘θιαηο’) βξίζθεηαη …
(α) πξηλ ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη άμνλα
(β) κεηαμύ ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ ζθνλδύινπ
(γ) κεηαμύ ηνπ δηαθνξηθνύ θαη ηνπ ζθνλδύινπ
(δ) κεηαμύ ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ

έλαληη

ησλ

