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Γηα ηελ νδήγεζε ΣΑΞΙ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο

ΜΔΡΟ Β

ΟΜΑΓΑ Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Πέκπηε, 8 Οθηωβξίνπ, 2015
ΣΟΠΟ: πλεδξηαθό Κέληξν «Φηινμέληα» (Λεπθωζία)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΣΑΗ: 2 ώξεο
ΩΡΑ: 11:30 – 13:30
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ΜΔΡΟ Β
Γξαπηέο αζθήζεηο / κειέηεο πεξηπηώζεωλ
Απαληήζηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο
Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε πέληε (5) Μνλάδεο
Μέγηζηε Βαζκνινγία: 8 Υ 5 = 40 Μνλάδεο

Δξώηεζε 1
Σν γξαθείν ηαμί ζην νπνίν εξγάδεζηε ζαο εηδνπνηεί όηη πξέπεη λα παξαιάβεηε πειάηε
από ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο, ζαο επηζεκαίλεηαη όηη
ππάξρεη ηξνραία ζπκθόξεζε. Επίζεο δελ ππάξρεη ηξόπνο θπγήο από ην ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν θαη είζηε απνθιεηζκέλνο ρωξίο θακία δηέμνδν. Ση πξέπεη λα θάλεηε;

Δξώηεζε 2
Είλαη ε πξώηε ζαο κέξα ωο νδεγόο ηαμί. Εηνηκάδεζηε γηα ηελ πξώηε ζαο δηαδξνκή.
ύκθωλα κε ηηο επίζεκεο πξνδηαγξαθέ πνηα δηαθξηηηθά πξέπεη λα θέξεη ην εμωηεξηθό
ηνπ νρήκαηνο ηαμί;
Δξώηεζε 3
Μεηαθέξεηε ηνπξίζηεο από ηε Λεπθωζία ζηελ Αζίλνπ. ηελ πνξεία ζαο αξρίδεη λα βξέρεη.
Πώο πξέπεη λα πξνζαξκόζεηε ηελ νδήγεζή ζαο ζε ζρέζε κε ηα πξνπνξεπόκελα
νρήκαηα;

Δξώηεζε 4
Έλα βξάδπ κεηαθέξεηε ηνπξίζηεο από Πξωηαξά ζηελ Αγία Νάπα κέζω Κάβν Γθξέθν.
Καζώο νδεγείηε, ζηελ πνξεία ζαο ζπλαληάηε έλα κηθξό θνξηεγό λα θηλείηαη κπξνζηά ζαο
πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ζρεηηθά ρακειή ηαρύηεηα θαη ζέιεηε λα ην πξνζπεξάζεηε.
Πώο ζα πξέπεη λα ελεξγήζεηε θαη γηαηί;
Δξώηεζε 5
Ελώ κειεηάηε ην εγρεηξίδην ηνπ ηαμί ζαο, παξαηεξείηε όηη ζηε ζειίδα πνπ γξάθεη γηα ηελ
θαηαλάιωζε θαπζίκωλ ππάξρνπλ δύν ηηκέο:
- Εληόο ηεο πόιεο 11 L/100 Km θαη
- Εθηόο ηεο πόιεο 8 L/100 Km
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Δμεγήζηε ηη ζεκαίλνπλ νη πην πάλω ηηκέο θαη ην ιόγν πνπ ε θαηαλάιωζε εληόο θαη
εθηόο ηεο πόιεο είλαη δηαθνξεηηθή.

Δξώηεζε 6
Έλαο ζπλάδειθόο ζαο, ζαο αλαθέξεη όηη ηηο θαινθαηξηλέο λύθηεο πνπ νδεγεί ζηνλ
απηνθηλεηόδξνκν πξνηηκά λα ζβήλεη ην θιηκαηηζηηθό ζην ηαμί γηα εμνηθνλόκεζε θαπζίκωλ
θαη λα αλνίγεη ην παξάζπξό ηνπ, απνιακβάλνληαο ην θξέζθν θαη δξνζεξό θαινθαηξηλό
αέξα. Πώο ζρνιηάδεηε απηέο ηηο ελέξγεηεο ηνπ ζπλαδέιθνπ ζαο;
Δξώηεζε 7
Έρεηε θξπνινγήζεη θαη επηζθέπηεζηε ην θαξκαθνπνηό ζαο γηα λα αγνξάζεηε θάξκαθα. Ση
πξέπεη λα αλαθέξεηε ζην θαξκαθνπνηό ζαο (εθηόο από ηα ζπκπηώκαηα) θαη ηη
πξέπεη λα πξνζέμεηε ζε όηη αθνξά ζηε ρξήζε ηωλ θαξκάθωλ;
Δξώηεζε 8
Κάπνηνο ζπλάδειθνο αλαθέξεη όηη δηάβαζε ζηελ εθεκεξίδα ζηνηρεία ηεο Αζηπλνκίαο
Κύπξνπ, ζύκθωλα κε ηα νπνία ηελ πεξίνδν 2000-2013 νη βαζηθόηεξεο αηηίεο
ζαλαηεθόξωλ ηξνραίωλ αηπρεκάηωλ νθείινληαλ ζηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα.
Παξαθαιώ όπωο αλαθέξεηε ηηο 4 θπξηόηεξεο αηηίεο πνπ αθνξνύλ ζηηο ακέιεηεο θαη
ζε ιάζε ηωλ νδεγώλ.

