
DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS PAR 
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS JAUTĀJUMIEM 8.KLASEI

Izvēlies pareizo atbildi un atzīmē to! Katram apgalvojumam jeb jautājumam 
ir tikai viena pareiza atbilde!

1. Pārvietoties ar skrituļslidām vai skrituļdēli atļauts:
 a) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu nomali, netraucējot pārējos gājējus;
 d) viss iepriekš minētais.

2. Ceļu satiksmes dalībniekiem aizliegts:
 a) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt ceļa zīmes,
 b) bojāt, piesārņot vai piegružot ceļu
 c) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt luksoforus vai citus ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;
 d) visi iepriekš minētie.

3. Personām, kas stumj velosipēdu vai mopēdu ārpus apdzīvotām vietām jāpārvietojas:
 a) pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pa velosipēdu ceļu;
 d) pa gājēju ceļu.

4. Pasažieriem braukšanas laikā  automašīnas aizmugurējā sēdeklī jāpiesprādzējas:
 a) obligāti;
 b) tikai braucot pa lauku ceļiem;
 c) tikai bīstamās situācijās;
 d) ja to liek automašīnas vadītājs.

5. Pasažieriem aizliegts:
 a) braukšanas laikā traucēt transportlīdzekļa vadītāju un novērst viņa uzmanību;
 b) atvērt transportlīdzekļa durvis pirms tas ir apstājies;
 c) atstāt sēdvietu, ja transportlīdzekli apturējis policijas darbinieks;
 d) visi iepriekš minētie.

6. Transportlīdzeklim atrodoties kustībā, vadītājs tālruni var lietot:
 a) jebkurā gadījumā; 
 b) ārkārtas gadījumos;
 c) ja tālrunis nav jāņem rokā;
 d) ja transportlīdzeklī atrodas mazi bērni.

7. Transportlīdzekļa vadītāja pirmā rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma:
 a) izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 b) nekavējoties apstāties;
 c) izsaukt policijas darbiniekus;
 d) dodies prom.

8. Transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš no apzīmētas pieturas izbraucošam autobusam:
 a) jebkurā situācijā;
 b) apdzīvotās vietās;
 c) nav jādod ceļš;
 d) avārijas situācijā.

9. Kā jārīkojas transporta līdzekļa vadītājam dienas laikā piespiedu apstāšanās gadījumā
uz dzelzceļa pārbrauktuves? 
 a) jāskrien pretī vilcienam, rādot apstāšanās signālu - rokas apļošanu, turot rokā spilgtas krāsas drānu vai 
 citu labi saskatāmu priekšmetu;
 b) transportlīdzeklis pašu spēkiem jāstumj nost no dzelzceļa pārbrauktuves ;
 c) jāmūk projām;
 d) visi iepriekš minētie. 

10. Avārijas zīme uz ceļa ārpus apdzīvotām vietām, lai brīdinātu citus transportlīdzekļu 
vadītājus par briesmām, jāuzstāda šādā attālumā:
 a) ne mazāk kā 15m;
 b) ne mazāk kā 50m;
 c) ne mazāk kā 70m;
 d) ne mazāk kā 100m.

11. Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamā zonā ar iedarbinātu motoru ir atļauta līdz:
 a) 5 minūtēm
 b) 10 minūtēm
 c) 15 minūtēm
 d) 20 minūtēm

12. Mācīties braukt ar A1 kategorijas motociklu 
(motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus) drīkst no:
 a) 14 gadiem
 b) 15 gadiem
 c) 16 gadiem
 d) 18 gadiem

13. Kuras kategorijas tiesības var iegūt no 14 gadu vecuma? 
 a) A 1
 b) A 2
 c) AM
 d) B 1

14. Skolēnu grupas diennakts gaišajā laikā drīkst pārvietoties pa ceļa nomali:
 a) rindā pa divi transportlīdzekļa braukšanas virzienā;
 b) rindā pa divi pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 c) rindā pa trīs pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 d) rindā pa vienam transportlīdzekļa braukšanas virzienā;

15. Individuāli mācīt vadīt transporta līdzekli atļauts vadītājam, 
kura atbilstošā vadītāja stāžs ir: 
 a) vismaz 1 gads;
 b) vismaz 2gadi;
 c) vismaz 3gadi;
 d) viens mēnesis.

16. Transportlīdzekļus, kurus drīkst vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma, atļauts reģistrēt :
 a) uz 14 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 b) uz 15 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 c) uz 16 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 d) uz 18 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda.

Uzmanīgi vēro  situācijas attēlos un atzīmē pareizo atbildi!

17. Kurā situācijā redzama transportlīdzekļu apbraukšana?

  A      B

18. Kurš luksofors tiek uzstādīts pirms dzelzceļa pārbrauktuves?

         A            B        C

19. Kurš satiksmes regulētāja žests aizliedz transportlīdzekļa un gājēju kustību 
krustojumā:

 

      A      B    C

20. Attālums starp transportlīdzekļiem ir: 

 A) distance  B) intervāls

21. Pie redzamās ceļa zīmes mopēda atļautais braukšanas ātrums ir:

 
 a) 70km/h
 b) 50km/h
 c) 45km/h
 d) 30km/h
 
22. Priekšrocības zīme ,,Dodiet ceļu” ir:

                                 
  A          B        C     D

23. Pārvadājot bērnu grupas autobusā, tiek lietota pazīšanās zīme:

  A   B         C

24. Kurš transportlīdzeklis pēdējais veiks braukšanu krustojumā?

 a) nr.1.- zilais velosipēdists; 
 b) nr.2.- dzeltenais transportlīdzeklis;
 c) nr.3.- sarkanais velosipēdists; 
 d) nr.4.- zaļais transportlīdzeklis;

25. Vai velosipēdists drīkst turpināt ceļu? 

 a) jā
 b) nē

     TESTS

    Izlasi un atzīmē pareizo atbildi.

1. VAI BRAUCOT AR MOPĒDU GAIŠĀJĀ DIENNAKTS LAIKĀ, JĀBŪT IEDEGTAM GAISMAS 
LUKTURIM?  

 JĀ    NĒ 

2. VAI OBLIGĀTI IR NOTEIKTA VELOSIPĒDU REĢISTRĀCIJA?
    
 JĀ     NĒ  

3. VAI IEGŪSTOT MOPĒDA VADĪTĀJA APLIECĪBU, OBLIGĀTI JĀUZRĀDA MEDICĪNISKĀ UZZIŅA? 

 JĀ     NĒ

4. VAI AUTOMAŠĪNU VADĪTĀJIEM ARĪ JĀZINA VELOBRAUCĒJU PAGRIEZIENA RĀDĪTĀJU SIGNĀLI? 

 JĀ    NĒ

5. VAI AUTOMAŠĪNAI AR IEDEGTĀM ORANŽĀM BĀKUGUNĪM IR BRAUKŠANAS PRIEKŠROKA? 

 JĀ     NĒ

6. VAI VADOT MOPĒDU, VADĪTĀJAM IR JĀBŪT KLĀT VADĪTĀJA APLIECĪBAI UN TRANSPORT-
LĪDZEKĻA REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTIEM?                                                                        

 JĀ     NĒ

7. VAI VELOSIPĒDS DRĪKST BŪT APRĪKOTS AR MOTORU?     

 JĀ     NĒ 

8. VAI ĀRPUS  KRUSTOJUMIEM, KUR TRAMVAJU SLIEŽU CEĻŠ  ŠĶĒRSO TRANSPORTLĪDZEKĻU
 BRAUKTUVI, TRAMVAJAM IR PRIEKŠROKA?                                                                               

 JĀ     NĒ

9. VAI DZĪVOJAMĀS ZONĀS, UZPILDES STACIJĀS UN STĀVVIETU TERITORIJĀ GĀJĒJIEM UN 
VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET CITIEM TRANSPORTA LĪDZEKĻIEM? 

 JĀ      NĒ

10. VAI VIETĀS, KUR ĀRPUS KRUSTOJUMIEM VELOSIPĒDU CEĻŠ ŠĶĒRSO BRAUKTUVI UN CEĻU
SATIKSME NETIEK REGULĒTA, VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS BRAUC PA ŠĶĒRSOJAMO CEĻU?                                                  

 JĀ     NĒ

11. VAI DIVI MOPĒDISTI DRĪKST PĀRVIETOTIEES PA BRAUKTUVI VIENS OTRAM BLAKUS?   

 JĀ     NĒ
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vadītājus par briesmām, jāuzstāda šādā attālumā:
 a) ne mazāk kā 15m;
 b) ne mazāk kā 50m;
 c) ne mazāk kā 70m;
 d) ne mazāk kā 100m.

11. Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamā zonā ar iedarbinātu motoru ir atļauta līdz:
 a) 5 minūtēm
 b) 10 minūtēm
 c) 15 minūtēm
 d) 20 minūtēm

12. Mācīties braukt ar A1 kategorijas motociklu 
(motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus) drīkst no:
 a) 14 gadiem
 b) 15 gadiem
 c) 16 gadiem
 d) 18 gadiem

13. Kuras kategorijas tiesības var iegūt no 14 gadu vecuma? 
 a) A 1
 b) A 2
 c) AM
 d) B 1

14. Skolēnu grupas diennakts gaišajā laikā drīkst pārvietoties pa ceļa nomali:
 a) rindā pa divi transportlīdzekļa braukšanas virzienā;
 b) rindā pa divi pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 c) rindā pa trīs pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 d) rindā pa vienam transportlīdzekļa braukšanas virzienā;

15. Individuāli mācīt vadīt transporta līdzekli atļauts vadītājam, 
kura atbilstošā vadītāja stāžs ir: 
 a) vismaz 1 gads;
 b) vismaz 2gadi;
 c) vismaz 3gadi;
 d) viens mēnesis.

16. Transportlīdzekļus, kurus drīkst vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma, atļauts reģistrēt :
 a) uz 14 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 b) uz 15 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 c) uz 16 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 d) uz 18 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda.

Uzmanīgi vēro  situācijas attēlos un atzīmē pareizo atbildi!

17. Kurā situācijā redzama transportlīdzekļu apbraukšana?

  A      B

18. Kurš luksofors tiek uzstādīts pirms dzelzceļa pārbrauktuves?

         A            B        C

19. Kurš satiksmes regulētāja žests aizliedz transportlīdzekļa un gājēju kustību 
krustojumā:

 

      A      B    C

20. Attālums starp transportlīdzekļiem ir: 

 A) distance  B) intervāls

21. Pie redzamās ceļa zīmes mopēda atļautais braukšanas ātrums ir:

 
 a) 70km/h
 b) 50km/h
 c) 45km/h
 d) 30km/h
 
22. Priekšrocības zīme ,,Dodiet ceļu” ir:

                                 
  A          B        C     D

23. Pārvadājot bērnu grupas autobusā, tiek lietota pazīšanās zīme:

  A   B         C

24. Kurš transportlīdzeklis pēdējais veiks braukšanu krustojumā?

 a) nr.1.- zilais velosipēdists; 
 b) nr.2.- dzeltenais transportlīdzeklis;
 c) nr.3.- sarkanais velosipēdists; 
 d) nr.4.- zaļais transportlīdzeklis;

25. Vai velosipēdists drīkst turpināt ceļu? 

 a) jā
 b) nē

     TESTS

    Izlasi un atzīmē pareizo atbildi.

1. VAI BRAUCOT AR MOPĒDU GAIŠĀJĀ DIENNAKTS LAIKĀ, JĀBŪT IEDEGTAM GAISMAS 
LUKTURIM?  

 JĀ    NĒ 

2. VAI OBLIGĀTI IR NOTEIKTA VELOSIPĒDU REĢISTRĀCIJA?
    
 JĀ     NĒ  

3. VAI IEGŪSTOT MOPĒDA VADĪTĀJA APLIECĪBU, OBLIGĀTI JĀUZRĀDA MEDICĪNISKĀ UZZIŅA? 

 JĀ     NĒ

4. VAI AUTOMAŠĪNU VADĪTĀJIEM ARĪ JĀZINA VELOBRAUCĒJU PAGRIEZIENA RĀDĪTĀJU SIGNĀLI? 

 JĀ    NĒ

5. VAI AUTOMAŠĪNAI AR IEDEGTĀM ORANŽĀM BĀKUGUNĪM IR BRAUKŠANAS PRIEKŠROKA? 

 JĀ     NĒ

6. VAI VADOT MOPĒDU, VADĪTĀJAM IR JĀBŪT KLĀT VADĪTĀJA APLIECĪBAI UN TRANSPORT-
LĪDZEKĻA REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTIEM?                                                                        

 JĀ     NĒ

7. VAI VELOSIPĒDS DRĪKST BŪT APRĪKOTS AR MOTORU?     

 JĀ     NĒ 

8. VAI ĀRPUS  KRUSTOJUMIEM, KUR TRAMVAJU SLIEŽU CEĻŠ  ŠĶĒRSO TRANSPORTLĪDZEKĻU
 BRAUKTUVI, TRAMVAJAM IR PRIEKŠROKA?                                                                               

 JĀ     NĒ

9. VAI DZĪVOJAMĀS ZONĀS, UZPILDES STACIJĀS UN STĀVVIETU TERITORIJĀ GĀJĒJIEM UN 
VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET CITIEM TRANSPORTA LĪDZEKĻIEM? 

 JĀ      NĒ

10. VAI VIETĀS, KUR ĀRPUS KRUSTOJUMIEM VELOSIPĒDU CEĻŠ ŠĶĒRSO BRAUKTUVI UN CEĻU
SATIKSME NETIEK REGULĒTA, VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS BRAUC PA ŠĶĒRSOJAMO CEĻU?                                                  

 JĀ     NĒ

11. VAI DIVI MOPĒDISTI DRĪKST PĀRVIETOTIEES PA BRAUKTUVI VIENS OTRAM BLAKUS?   

 JĀ     NĒ



DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS PAR 
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS JAUTĀJUMIEM 8.KLASEI

Izvēlies pareizo atbildi un atzīmē to! Katram apgalvojumam jeb jautājumam 
ir tikai viena pareiza atbilde!

1. Pārvietoties ar skrituļslidām vai skrituļdēli atļauts:
 a) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu nomali, netraucējot pārējos gājējus;
 d) viss iepriekš minētais.

2. Ceļu satiksmes dalībniekiem aizliegts:
 a) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt ceļa zīmes,
 b) bojāt, piesārņot vai piegružot ceļu
 c) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt luksoforus vai citus ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;
 d) visi iepriekš minētie.

3. Personām, kas stumj velosipēdu vai mopēdu ārpus apdzīvotām vietām jāpārvietojas:
 a) pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pa velosipēdu ceļu;
 d) pa gājēju ceļu.

4. Pasažieriem braukšanas laikā  automašīnas aizmugurējā sēdeklī jāpiesprādzējas:
 a) obligāti;
 b) tikai braucot pa lauku ceļiem;
 c) tikai bīstamās situācijās;
 d) ja to liek automašīnas vadītājs.

5. Pasažieriem aizliegts:
 a) braukšanas laikā traucēt transportlīdzekļa vadītāju un novērst viņa uzmanību;
 b) atvērt transportlīdzekļa durvis pirms tas ir apstājies;
 c) atstāt sēdvietu, ja transportlīdzekli apturējis policijas darbinieks;
 d) visi iepriekš minētie.

6. Transportlīdzeklim atrodoties kustībā, vadītājs tālruni var lietot:
 a) jebkurā gadījumā; 
 b) ārkārtas gadījumos;
 c) ja tālrunis nav jāņem rokā;
 d) ja transportlīdzeklī atrodas mazi bērni.

7. Transportlīdzekļa vadītāja pirmā rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma:
 a) izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 b) nekavējoties apstāties;
 c) izsaukt policijas darbiniekus;
 d) dodies prom.

8. Transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš no apzīmētas pieturas izbraucošam autobusam:
 a) jebkurā situācijā;
 b) apdzīvotās vietās;
 c) nav jādod ceļš;
 d) avārijas situācijā.

9. Kā jārīkojas transporta līdzekļa vadītājam dienas laikā piespiedu apstāšanās gadījumā
uz dzelzceļa pārbrauktuves? 
 a) jāskrien pretī vilcienam, rādot apstāšanās signālu - rokas apļošanu, turot rokā spilgtas krāsas drānu vai 
 citu labi saskatāmu priekšmetu;
 b) transportlīdzeklis pašu spēkiem jāstumj nost no dzelzceļa pārbrauktuves ;
 c) jāmūk projām;
 d) visi iepriekš minētie. 

10. Avārijas zīme uz ceļa ārpus apdzīvotām vietām, lai brīdinātu citus transportlīdzekļu 
vadītājus par briesmām, jāuzstāda šādā attālumā:
 a) ne mazāk kā 15m;
 b) ne mazāk kā 50m;
 c) ne mazāk kā 70m;
 d) ne mazāk kā 100m.

11. Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamā zonā ar iedarbinātu motoru ir atļauta līdz:
 a) 5 minūtēm
 b) 10 minūtēm
 c) 15 minūtēm
 d) 20 minūtēm

12. Mācīties braukt ar A1 kategorijas motociklu 
(motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus) drīkst no:
 a) 14 gadiem
 b) 15 gadiem
 c) 16 gadiem
 d) 18 gadiem

13. Kuras kategorijas tiesības var iegūt no 14 gadu vecuma? 
 a) A 1
 b) A 2
 c) AM
 d) B 1

14. Skolēnu grupas diennakts gaišajā laikā drīkst pārvietoties pa ceļa nomali:
 a) rindā pa divi transportlīdzekļa braukšanas virzienā;
 b) rindā pa divi pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 c) rindā pa trīs pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 d) rindā pa vienam transportlīdzekļa braukšanas virzienā;

15. Individuāli mācīt vadīt transporta līdzekli atļauts vadītājam, 
kura atbilstošā vadītāja stāžs ir: 
 a) vismaz 1 gads;
 b) vismaz 2gadi;
 c) vismaz 3gadi;
 d) viens mēnesis.

16. Transportlīdzekļus, kurus drīkst vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma, atļauts reģistrēt :
 a) uz 14 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 b) uz 15 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 c) uz 16 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 d) uz 18 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda.

Uzmanīgi vēro  situācijas attēlos un atzīmē pareizo atbildi!

17. Kurā situācijā redzama transportlīdzekļu apbraukšana?

  A      B

18. Kurš luksofors tiek uzstādīts pirms dzelzceļa pārbrauktuves?

         A            B        C

19. Kurš satiksmes regulētāja žests aizliedz transportlīdzekļa un gājēju kustību 
krustojumā:

 

      A      B    C

20. Attālums starp transportlīdzekļiem ir: 

 A) distance  B) intervāls

21. Pie redzamās ceļa zīmes mopēda atļautais braukšanas ātrums ir:

 
 a) 70km/h
 b) 50km/h
 c) 45km/h
 d) 30km/h
 
22. Priekšrocības zīme ,,Dodiet ceļu” ir:

                                 
  A          B        C     D

23. Pārvadājot bērnu grupas autobusā, tiek lietota pazīšanās zīme:

  A   B         C

24. Kurš transportlīdzeklis pēdējais veiks braukšanu krustojumā?

 a) nr.1.- zilais velosipēdists; 
 b) nr.2.- dzeltenais transportlīdzeklis;
 c) nr.3.- sarkanais velosipēdists; 
 d) nr.4.- zaļais transportlīdzeklis;

25. Vai velosipēdists drīkst turpināt ceļu? 

 a) jā
 b) nē

     TESTS

    Izlasi un atzīmē pareizo atbildi.

1. VAI BRAUCOT AR MOPĒDU GAIŠĀJĀ DIENNAKTS LAIKĀ, JĀBŪT IEDEGTAM GAISMAS 
LUKTURIM?  

 JĀ    NĒ 

2. VAI OBLIGĀTI IR NOTEIKTA VELOSIPĒDU REĢISTRĀCIJA?
    
 JĀ     NĒ  

3. VAI IEGŪSTOT MOPĒDA VADĪTĀJA APLIECĪBU, OBLIGĀTI JĀUZRĀDA MEDICĪNISKĀ UZZIŅA? 

 JĀ     NĒ

4. VAI AUTOMAŠĪNU VADĪTĀJIEM ARĪ JĀZINA VELOBRAUCĒJU PAGRIEZIENA RĀDĪTĀJU SIGNĀLI? 

 JĀ    NĒ

5. VAI AUTOMAŠĪNAI AR IEDEGTĀM ORANŽĀM BĀKUGUNĪM IR BRAUKŠANAS PRIEKŠROKA? 

 JĀ     NĒ

6. VAI VADOT MOPĒDU, VADĪTĀJAM IR JĀBŪT KLĀT VADĪTĀJA APLIECĪBAI UN TRANSPORT-
LĪDZEKĻA REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTIEM?                                                                        

 JĀ     NĒ

7. VAI VELOSIPĒDS DRĪKST BŪT APRĪKOTS AR MOTORU?     

 JĀ     NĒ 

8. VAI ĀRPUS  KRUSTOJUMIEM, KUR TRAMVAJU SLIEŽU CEĻŠ  ŠĶĒRSO TRANSPORTLĪDZEKĻU
 BRAUKTUVI, TRAMVAJAM IR PRIEKŠROKA?                                                                               

 JĀ     NĒ

9. VAI DZĪVOJAMĀS ZONĀS, UZPILDES STACIJĀS UN STĀVVIETU TERITORIJĀ GĀJĒJIEM UN 
VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET CITIEM TRANSPORTA LĪDZEKĻIEM? 

 JĀ      NĒ

10. VAI VIETĀS, KUR ĀRPUS KRUSTOJUMIEM VELOSIPĒDU CEĻŠ ŠĶĒRSO BRAUKTUVI UN CEĻU
SATIKSME NETIEK REGULĒTA, VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS BRAUC PA ŠĶĒRSOJAMO CEĻU?                                                  

 JĀ     NĒ

11. VAI DIVI MOPĒDISTI DRĪKST PĀRVIETOTIEES PA BRAUKTUVI VIENS OTRAM BLAKUS?   

 JĀ     NĒ



DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS PAR 
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS JAUTĀJUMIEM 8.KLASEI

Izvēlies pareizo atbildi un atzīmē to! Katram apgalvojumam jeb jautājumam 
ir tikai viena pareiza atbilde!

1. Pārvietoties ar skrituļslidām vai skrituļdēli atļauts:
 a) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu nomali, netraucējot pārējos gājējus;
 d) viss iepriekš minētais.

2. Ceļu satiksmes dalībniekiem aizliegts:
 a) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt ceļa zīmes,
 b) bojāt, piesārņot vai piegružot ceļu
 c) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt luksoforus vai citus ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;
 d) visi iepriekš minētie.

3. Personām, kas stumj velosipēdu vai mopēdu ārpus apdzīvotām vietām jāpārvietojas:
 a) pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pa velosipēdu ceļu;
 d) pa gājēju ceļu.

4. Pasažieriem braukšanas laikā  automašīnas aizmugurējā sēdeklī jāpiesprādzējas:
 a) obligāti;
 b) tikai braucot pa lauku ceļiem;
 c) tikai bīstamās situācijās;
 d) ja to liek automašīnas vadītājs.

5. Pasažieriem aizliegts:
 a) braukšanas laikā traucēt transportlīdzekļa vadītāju un novērst viņa uzmanību;
 b) atvērt transportlīdzekļa durvis pirms tas ir apstājies;
 c) atstāt sēdvietu, ja transportlīdzekli apturējis policijas darbinieks;
 d) visi iepriekš minētie.

6. Transportlīdzeklim atrodoties kustībā, vadītājs tālruni var lietot:
 a) jebkurā gadījumā; 
 b) ārkārtas gadījumos;
 c) ja tālrunis nav jāņem rokā;
 d) ja transportlīdzeklī atrodas mazi bērni.

7. Transportlīdzekļa vadītāja pirmā rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma:
 a) izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 b) nekavējoties apstāties;
 c) izsaukt policijas darbiniekus;
 d) dodies prom.

8. Transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš no apzīmētas pieturas izbraucošam autobusam:
 a) jebkurā situācijā;
 b) apdzīvotās vietās;
 c) nav jādod ceļš;
 d) avārijas situācijā.

9. Kā jārīkojas transporta līdzekļa vadītājam dienas laikā piespiedu apstāšanās gadījumā
uz dzelzceļa pārbrauktuves? 
 a) jāskrien pretī vilcienam, rādot apstāšanās signālu - rokas apļošanu, turot rokā spilgtas krāsas drānu vai 
 citu labi saskatāmu priekšmetu;
 b) transportlīdzeklis pašu spēkiem jāstumj nost no dzelzceļa pārbrauktuves ;
 c) jāmūk projām;
 d) visi iepriekš minētie. 

10. Avārijas zīme uz ceļa ārpus apdzīvotām vietām, lai brīdinātu citus transportlīdzekļu 
vadītājus par briesmām, jāuzstāda šādā attālumā:
 a) ne mazāk kā 15m;
 b) ne mazāk kā 50m;
 c) ne mazāk kā 70m;
 d) ne mazāk kā 100m.

11. Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamā zonā ar iedarbinātu motoru ir atļauta līdz:
 a) 5 minūtēm
 b) 10 minūtēm
 c) 15 minūtēm
 d) 20 minūtēm

12. Mācīties braukt ar A1 kategorijas motociklu 
(motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus) drīkst no:
 a) 14 gadiem
 b) 15 gadiem
 c) 16 gadiem
 d) 18 gadiem

13. Kuras kategorijas tiesības var iegūt no 14 gadu vecuma? 
 a) A 1
 b) A 2
 c) AM
 d) B 1

14. Skolēnu grupas diennakts gaišajā laikā drīkst pārvietoties pa ceļa nomali:
 a) rindā pa divi transportlīdzekļa braukšanas virzienā;
 b) rindā pa divi pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 c) rindā pa trīs pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 d) rindā pa vienam transportlīdzekļa braukšanas virzienā;

15. Individuāli mācīt vadīt transporta līdzekli atļauts vadītājam, 
kura atbilstošā vadītāja stāžs ir: 
 a) vismaz 1 gads;
 b) vismaz 2gadi;
 c) vismaz 3gadi;
 d) viens mēnesis.

16. Transportlīdzekļus, kurus drīkst vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma, atļauts reģistrēt :
 a) uz 14 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 b) uz 15 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 c) uz 16 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 d) uz 18 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda.

Uzmanīgi vēro  situācijas attēlos un atzīmē pareizo atbildi!

17. Kurā situācijā redzama transportlīdzekļu apbraukšana?

  A      B
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         A            B        C
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krustojumā:
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20. Attālums starp transportlīdzekļiem ir: 
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21. Pie redzamās ceļa zīmes mopēda atļautais braukšanas ātrums ir:
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 d) 30km/h
 
22. Priekšrocības zīme ,,Dodiet ceļu” ir:

                                 
  A          B        C     D

23. Pārvadājot bērnu grupas autobusā, tiek lietota pazīšanās zīme:

  A   B         C

24. Kurš transportlīdzeklis pēdējais veiks braukšanu krustojumā?

 a) nr.1.- zilais velosipēdists; 
 b) nr.2.- dzeltenais transportlīdzeklis;
 c) nr.3.- sarkanais velosipēdists; 
 d) nr.4.- zaļais transportlīdzeklis;

25. Vai velosipēdists drīkst turpināt ceļu? 

 a) jā
 b) nē
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    Izlasi un atzīmē pareizo atbildi.

1. VAI BRAUCOT AR MOPĒDU GAIŠĀJĀ DIENNAKTS LAIKĀ, JĀBŪT IEDEGTAM GAISMAS 
LUKTURIM?  

 JĀ    NĒ 

2. VAI OBLIGĀTI IR NOTEIKTA VELOSIPĒDU REĢISTRĀCIJA?
    
 JĀ     NĒ  

3. VAI IEGŪSTOT MOPĒDA VADĪTĀJA APLIECĪBU, OBLIGĀTI JĀUZRĀDA MEDICĪNISKĀ UZZIŅA? 

 JĀ     NĒ

4. VAI AUTOMAŠĪNU VADĪTĀJIEM ARĪ JĀZINA VELOBRAUCĒJU PAGRIEZIENA RĀDĪTĀJU SIGNĀLI? 

 JĀ    NĒ

5. VAI AUTOMAŠĪNAI AR IEDEGTĀM ORANŽĀM BĀKUGUNĪM IR BRAUKŠANAS PRIEKŠROKA? 

 JĀ     NĒ

6. VAI VADOT MOPĒDU, VADĪTĀJAM IR JĀBŪT KLĀT VADĪTĀJA APLIECĪBAI UN TRANSPORT-
LĪDZEKĻA REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTIEM?                                                                        

 JĀ     NĒ

7. VAI VELOSIPĒDS DRĪKST BŪT APRĪKOTS AR MOTORU?     

 JĀ     NĒ 

8. VAI ĀRPUS  KRUSTOJUMIEM, KUR TRAMVAJU SLIEŽU CEĻŠ  ŠĶĒRSO TRANSPORTLĪDZEKĻU
 BRAUKTUVI, TRAMVAJAM IR PRIEKŠROKA?                                                                               

 JĀ     NĒ

9. VAI DZĪVOJAMĀS ZONĀS, UZPILDES STACIJĀS UN STĀVVIETU TERITORIJĀ GĀJĒJIEM UN 
VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET CITIEM TRANSPORTA LĪDZEKĻIEM? 

 JĀ      NĒ

10. VAI VIETĀS, KUR ĀRPUS KRUSTOJUMIEM VELOSIPĒDU CEĻŠ ŠĶĒRSO BRAUKTUVI UN CEĻU
SATIKSME NETIEK REGULĒTA, VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS BRAUC PA ŠĶĒRSOJAMO CEĻU?                                                  

 JĀ     NĒ

11. VAI DIVI MOPĒDISTI DRĪKST PĀRVIETOTIEES PA BRAUKTUVI VIENS OTRAM BLAKUS?   

 JĀ     NĒ



DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS PAR 
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS JAUTĀJUMIEM 8.KLASEI

Izvēlies pareizo atbildi un atzīmē to! Katram apgalvojumam jeb jautājumam 
ir tikai viena pareiza atbilde!

1. Pārvietoties ar skrituļslidām vai skrituļdēli atļauts:
 a) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu nomali, netraucējot pārējos gājējus;
 d) viss iepriekš minētais.

2. Ceļu satiksmes dalībniekiem aizliegts:
 a) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt ceļa zīmes,
 b) bojāt, piesārņot vai piegružot ceļu
 c) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt luksoforus vai citus ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;
 d) visi iepriekš minētie.

3. Personām, kas stumj velosipēdu vai mopēdu ārpus apdzīvotām vietām jāpārvietojas:
 a) pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pa velosipēdu ceļu;
 d) pa gājēju ceļu.

4. Pasažieriem braukšanas laikā  automašīnas aizmugurējā sēdeklī jāpiesprādzējas:
 a) obligāti;
 b) tikai braucot pa lauku ceļiem;
 c) tikai bīstamās situācijās;
 d) ja to liek automašīnas vadītājs.

5. Pasažieriem aizliegts:
 a) braukšanas laikā traucēt transportlīdzekļa vadītāju un novērst viņa uzmanību;
 b) atvērt transportlīdzekļa durvis pirms tas ir apstājies;
 c) atstāt sēdvietu, ja transportlīdzekli apturējis policijas darbinieks;
 d) visi iepriekš minētie.

6. Transportlīdzeklim atrodoties kustībā, vadītājs tālruni var lietot:
 a) jebkurā gadījumā; 
 b) ārkārtas gadījumos;
 c) ja tālrunis nav jāņem rokā;
 d) ja transportlīdzeklī atrodas mazi bērni.

7. Transportlīdzekļa vadītāja pirmā rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma:
 a) izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 b) nekavējoties apstāties;
 c) izsaukt policijas darbiniekus;
 d) dodies prom.

8. Transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš no apzīmētas pieturas izbraucošam autobusam:
 a) jebkurā situācijā;
 b) apdzīvotās vietās;
 c) nav jādod ceļš;
 d) avārijas situācijā.

9. Kā jārīkojas transporta līdzekļa vadītājam dienas laikā piespiedu apstāšanās gadījumā
uz dzelzceļa pārbrauktuves? 
 a) jāskrien pretī vilcienam, rādot apstāšanās signālu - rokas apļošanu, turot rokā spilgtas krāsas drānu vai 
 citu labi saskatāmu priekšmetu;
 b) transportlīdzeklis pašu spēkiem jāstumj nost no dzelzceļa pārbrauktuves ;
 c) jāmūk projām;
 d) visi iepriekš minētie. 

10. Avārijas zīme uz ceļa ārpus apdzīvotām vietām, lai brīdinātu citus transportlīdzekļu 
vadītājus par briesmām, jāuzstāda šādā attālumā:
 a) ne mazāk kā 15m;
 b) ne mazāk kā 50m;
 c) ne mazāk kā 70m;
 d) ne mazāk kā 100m.

11. Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamā zonā ar iedarbinātu motoru ir atļauta līdz:
 a) 5 minūtēm
 b) 10 minūtēm
 c) 15 minūtēm
 d) 20 minūtēm

12. Mācīties braukt ar A1 kategorijas motociklu 
(motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus) drīkst no:
 a) 14 gadiem
 b) 15 gadiem
 c) 16 gadiem
 d) 18 gadiem

13. Kuras kategorijas tiesības var iegūt no 14 gadu vecuma? 
 a) A 1
 b) A 2
 c) AM
 d) B 1

14. Skolēnu grupas diennakts gaišajā laikā drīkst pārvietoties pa ceļa nomali:
 a) rindā pa divi transportlīdzekļa braukšanas virzienā;
 b) rindā pa divi pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 c) rindā pa trīs pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 d) rindā pa vienam transportlīdzekļa braukšanas virzienā;

15. Individuāli mācīt vadīt transporta līdzekli atļauts vadītājam, 
kura atbilstošā vadītāja stāžs ir: 
 a) vismaz 1 gads;
 b) vismaz 2gadi;
 c) vismaz 3gadi;
 d) viens mēnesis.

16. Transportlīdzekļus, kurus drīkst vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma, atļauts reģistrēt :
 a) uz 14 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 b) uz 15 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 c) uz 16 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 d) uz 18 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda.

Uzmanīgi vēro  situācijas attēlos un atzīmē pareizo atbildi!

17. Kurā situācijā redzama transportlīdzekļu apbraukšana?

  A      B

18. Kurš luksofors tiek uzstādīts pirms dzelzceļa pārbrauktuves?

         A            B        C

19. Kurš satiksmes regulētāja žests aizliedz transportlīdzekļa un gājēju kustību 
krustojumā:

 

      A      B    C

20. Attālums starp transportlīdzekļiem ir: 

 A) distance  B) intervāls

21. Pie redzamās ceļa zīmes mopēda atļautais braukšanas ātrums ir:

 
 a) 70km/h
 b) 50km/h
 c) 45km/h
 d) 30km/h
 
22. Priekšrocības zīme ,,Dodiet ceļu” ir:

                                 
  A          B        C     D

23. Pārvadājot bērnu grupas autobusā, tiek lietota pazīšanās zīme:

  A   B         C

24. Kurš transportlīdzeklis pēdējais veiks braukšanu krustojumā?

 a) nr.1.- zilais velosipēdists; 
 b) nr.2.- dzeltenais transportlīdzeklis;
 c) nr.3.- sarkanais velosipēdists; 
 d) nr.4.- zaļais transportlīdzeklis;

25. Vai velosipēdists drīkst turpināt ceļu? 

 a) jā
 b) nē

     TESTS

    Izlasi un atzīmē pareizo atbildi.

1. VAI BRAUCOT AR MOPĒDU GAIŠĀJĀ DIENNAKTS LAIKĀ, JĀBŪT IEDEGTAM GAISMAS 
LUKTURIM?  

 JĀ    NĒ 

2. VAI OBLIGĀTI IR NOTEIKTA VELOSIPĒDU REĢISTRĀCIJA?
    
 JĀ     NĒ  

3. VAI IEGŪSTOT MOPĒDA VADĪTĀJA APLIECĪBU, OBLIGĀTI JĀUZRĀDA MEDICĪNISKĀ UZZIŅA? 

 JĀ     NĒ

4. VAI AUTOMAŠĪNU VADĪTĀJIEM ARĪ JĀZINA VELOBRAUCĒJU PAGRIEZIENA RĀDĪTĀJU SIGNĀLI? 

 JĀ    NĒ

5. VAI AUTOMAŠĪNAI AR IEDEGTĀM ORANŽĀM BĀKUGUNĪM IR BRAUKŠANAS PRIEKŠROKA? 

 JĀ     NĒ

6. VAI VADOT MOPĒDU, VADĪTĀJAM IR JĀBŪT KLĀT VADĪTĀJA APLIECĪBAI UN TRANSPORT-
LĪDZEKĻA REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTIEM?                                                                        

 JĀ     NĒ

7. VAI VELOSIPĒDS DRĪKST BŪT APRĪKOTS AR MOTORU?     

 JĀ     NĒ 

8. VAI ĀRPUS  KRUSTOJUMIEM, KUR TRAMVAJU SLIEŽU CEĻŠ  ŠĶĒRSO TRANSPORTLĪDZEKĻU
 BRAUKTUVI, TRAMVAJAM IR PRIEKŠROKA?                                                                               

 JĀ     NĒ

9. VAI DZĪVOJAMĀS ZONĀS, UZPILDES STACIJĀS UN STĀVVIETU TERITORIJĀ GĀJĒJIEM UN 
VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET CITIEM TRANSPORTA LĪDZEKĻIEM? 

 JĀ      NĒ

10. VAI VIETĀS, KUR ĀRPUS KRUSTOJUMIEM VELOSIPĒDU CEĻŠ ŠĶĒRSO BRAUKTUVI UN CEĻU
SATIKSME NETIEK REGULĒTA, VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS BRAUC PA ŠĶĒRSOJAMO CEĻU?                                                  

 JĀ     NĒ

11. VAI DIVI MOPĒDISTI DRĪKST PĀRVIETOTIEES PA BRAUKTUVI VIENS OTRAM BLAKUS?   

 JĀ     NĒ



DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS PAR 
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS JAUTĀJUMIEM 8.KLASEI

Izvēlies pareizo atbildi un atzīmē to! Katram apgalvojumam jeb jautājumam 
ir tikai viena pareiza atbilde!

1. Pārvietoties ar skrituļslidām vai skrituļdēli atļauts:
 a) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu nomali, netraucējot pārējos gājējus;
 d) viss iepriekš minētais.

2. Ceļu satiksmes dalībniekiem aizliegts:
 a) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt ceļa zīmes,
 b) bojāt, piesārņot vai piegružot ceļu
 c) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt luksoforus vai citus ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;
 d) visi iepriekš minētie.

3. Personām, kas stumj velosipēdu vai mopēdu ārpus apdzīvotām vietām jāpārvietojas:
 a) pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pa velosipēdu ceļu;
 d) pa gājēju ceļu.

4. Pasažieriem braukšanas laikā  automašīnas aizmugurējā sēdeklī jāpiesprādzējas:
 a) obligāti;
 b) tikai braucot pa lauku ceļiem;
 c) tikai bīstamās situācijās;
 d) ja to liek automašīnas vadītājs.

5. Pasažieriem aizliegts:
 a) braukšanas laikā traucēt transportlīdzekļa vadītāju un novērst viņa uzmanību;
 b) atvērt transportlīdzekļa durvis pirms tas ir apstājies;
 c) atstāt sēdvietu, ja transportlīdzekli apturējis policijas darbinieks;
 d) visi iepriekš minētie.

6. Transportlīdzeklim atrodoties kustībā, vadītājs tālruni var lietot:
 a) jebkurā gadījumā; 
 b) ārkārtas gadījumos;
 c) ja tālrunis nav jāņem rokā;
 d) ja transportlīdzeklī atrodas mazi bērni.

7. Transportlīdzekļa vadītāja pirmā rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma:
 a) izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 b) nekavējoties apstāties;
 c) izsaukt policijas darbiniekus;
 d) dodies prom.

8. Transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš no apzīmētas pieturas izbraucošam autobusam:
 a) jebkurā situācijā;
 b) apdzīvotās vietās;
 c) nav jādod ceļš;
 d) avārijas situācijā.

9. Kā jārīkojas transporta līdzekļa vadītājam dienas laikā piespiedu apstāšanās gadījumā
uz dzelzceļa pārbrauktuves? 
 a) jāskrien pretī vilcienam, rādot apstāšanās signālu - rokas apļošanu, turot rokā spilgtas krāsas drānu vai 
 citu labi saskatāmu priekšmetu;
 b) transportlīdzeklis pašu spēkiem jāstumj nost no dzelzceļa pārbrauktuves ;
 c) jāmūk projām;
 d) visi iepriekš minētie. 

10. Avārijas zīme uz ceļa ārpus apdzīvotām vietām, lai brīdinātu citus transportlīdzekļu 
vadītājus par briesmām, jāuzstāda šādā attālumā:
 a) ne mazāk kā 15m;
 b) ne mazāk kā 50m;
 c) ne mazāk kā 70m;
 d) ne mazāk kā 100m.

11. Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamā zonā ar iedarbinātu motoru ir atļauta līdz:
 a) 5 minūtēm
 b) 10 minūtēm
 c) 15 minūtēm
 d) 20 minūtēm

12. Mācīties braukt ar A1 kategorijas motociklu 
(motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus) drīkst no:
 a) 14 gadiem
 b) 15 gadiem
 c) 16 gadiem
 d) 18 gadiem

13. Kuras kategorijas tiesības var iegūt no 14 gadu vecuma? 
 a) A 1
 b) A 2
 c) AM
 d) B 1

14. Skolēnu grupas diennakts gaišajā laikā drīkst pārvietoties pa ceļa nomali:
 a) rindā pa divi transportlīdzekļa braukšanas virzienā;
 b) rindā pa divi pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 c) rindā pa trīs pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 d) rindā pa vienam transportlīdzekļa braukšanas virzienā;

15. Individuāli mācīt vadīt transporta līdzekli atļauts vadītājam, 
kura atbilstošā vadītāja stāžs ir: 
 a) vismaz 1 gads;
 b) vismaz 2gadi;
 c) vismaz 3gadi;
 d) viens mēnesis.

16. Transportlīdzekļus, kurus drīkst vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma, atļauts reģistrēt :
 a) uz 14 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 b) uz 15 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 c) uz 16 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 d) uz 18 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda.

Uzmanīgi vēro  situācijas attēlos un atzīmē pareizo atbildi!

17. Kurā situācijā redzama transportlīdzekļu apbraukšana?

  A      B

18. Kurš luksofors tiek uzstādīts pirms dzelzceļa pārbrauktuves?

         A            B        C

19. Kurš satiksmes regulētāja žests aizliedz transportlīdzekļa un gājēju kustību 
krustojumā:

 

      A      B    C

20. Attālums starp transportlīdzekļiem ir: 

 A) distance  B) intervāls

21. Pie redzamās ceļa zīmes mopēda atļautais braukšanas ātrums ir:

 
 a) 70km/h
 b) 50km/h
 c) 45km/h
 d) 30km/h
 
22. Priekšrocības zīme ,,Dodiet ceļu” ir:

                                 
  A          B        C     D

23. Pārvadājot bērnu grupas autobusā, tiek lietota pazīšanās zīme:

  A   B         C

24. Kurš transportlīdzeklis pēdējais veiks braukšanu krustojumā?

 a) nr.1.- zilais velosipēdists; 
 b) nr.2.- dzeltenais transportlīdzeklis;
 c) nr.3.- sarkanais velosipēdists; 
 d) nr.4.- zaļais transportlīdzeklis;

25. Vai velosipēdists drīkst turpināt ceļu? 

 a) jā
 b) nē

     TESTS

    Izlasi un atzīmē pareizo atbildi.

1. VAI BRAUCOT AR MOPĒDU GAIŠĀJĀ DIENNAKTS LAIKĀ, JĀBŪT IEDEGTAM GAISMAS 
LUKTURIM?  

 JĀ    NĒ 

2. VAI OBLIGĀTI IR NOTEIKTA VELOSIPĒDU REĢISTRĀCIJA?
    
 JĀ     NĒ  

3. VAI IEGŪSTOT MOPĒDA VADĪTĀJA APLIECĪBU, OBLIGĀTI JĀUZRĀDA MEDICĪNISKĀ UZZIŅA? 

 JĀ     NĒ

4. VAI AUTOMAŠĪNU VADĪTĀJIEM ARĪ JĀZINA VELOBRAUCĒJU PAGRIEZIENA RĀDĪTĀJU SIGNĀLI? 

 JĀ    NĒ

5. VAI AUTOMAŠĪNAI AR IEDEGTĀM ORANŽĀM BĀKUGUNĪM IR BRAUKŠANAS PRIEKŠROKA? 

 JĀ     NĒ

6. VAI VADOT MOPĒDU, VADĪTĀJAM IR JĀBŪT KLĀT VADĪTĀJA APLIECĪBAI UN TRANSPORT-
LĪDZEKĻA REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTIEM?                                                                        

 JĀ     NĒ

7. VAI VELOSIPĒDS DRĪKST BŪT APRĪKOTS AR MOTORU?     

 JĀ     NĒ 

8. VAI ĀRPUS  KRUSTOJUMIEM, KUR TRAMVAJU SLIEŽU CEĻŠ  ŠĶĒRSO TRANSPORTLĪDZEKĻU
 BRAUKTUVI, TRAMVAJAM IR PRIEKŠROKA?                                                                               

 JĀ     NĒ

9. VAI DZĪVOJAMĀS ZONĀS, UZPILDES STACIJĀS UN STĀVVIETU TERITORIJĀ GĀJĒJIEM UN 
VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET CITIEM TRANSPORTA LĪDZEKĻIEM? 

 JĀ      NĒ

10. VAI VIETĀS, KUR ĀRPUS KRUSTOJUMIEM VELOSIPĒDU CEĻŠ ŠĶĒRSO BRAUKTUVI UN CEĻU
SATIKSME NETIEK REGULĒTA, VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS BRAUC PA ŠĶĒRSOJAMO CEĻU?                                                  

 JĀ     NĒ

11. VAI DIVI MOPĒDISTI DRĪKST PĀRVIETOTIEES PA BRAUKTUVI VIENS OTRAM BLAKUS?   

 JĀ     NĒ

PAREIZĀS ATBILDES



DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS PAR 
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS JAUTĀJUMIEM 8.KLASEI

Izvēlies pareizo atbildi un atzīmē to! Katram apgalvojumam jeb jautājumam 
ir tikai viena pareiza atbilde!

1. Pārvietoties ar skrituļslidām vai skrituļdēli atļauts:
 a) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu nomali, netraucējot pārējos gājējus;
 d) viss iepriekš minētais.

2. Ceļu satiksmes dalībniekiem aizliegts:
 a) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt ceļa zīmes,
 b) bojāt, piesārņot vai piegružot ceļu
 c) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt luksoforus vai citus ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;
 d) visi iepriekš minētie.

3. Personām, kas stumj velosipēdu vai mopēdu ārpus apdzīvotām vietām jāpārvietojas:
 a) pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pa velosipēdu ceļu;
 d) pa gājēju ceļu.

4. Pasažieriem braukšanas laikā  automašīnas aizmugurējā sēdeklī jāpiesprādzējas:
 a) obligāti;
 b) tikai braucot pa lauku ceļiem;
 c) tikai bīstamās situācijās;
 d) ja to liek automašīnas vadītājs.

5. Pasažieriem aizliegts:
 a) braukšanas laikā traucēt transportlīdzekļa vadītāju un novērst viņa uzmanību;
 b) atvērt transportlīdzekļa durvis pirms tas ir apstājies;
 c) atstāt sēdvietu, ja transportlīdzekli apturējis policijas darbinieks;
 d) visi iepriekš minētie.

6. Transportlīdzeklim atrodoties kustībā, vadītājs tālruni var lietot:
 a) jebkurā gadījumā; 
 b) ārkārtas gadījumos;
 c) ja tālrunis nav jāņem rokā;
 d) ja transportlīdzeklī atrodas mazi bērni.

7. Transportlīdzekļa vadītāja pirmā rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma:
 a) izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 b) nekavējoties apstāties;
 c) izsaukt policijas darbiniekus;
 d) dodies prom.

8. Transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš no apzīmētas pieturas izbraucošam autobusam:
 a) jebkurā situācijā;
 b) apdzīvotās vietās;
 c) nav jādod ceļš;
 d) avārijas situācijā.

9. Kā jārīkojas transporta līdzekļa vadītājam dienas laikā piespiedu apstāšanās gadījumā
uz dzelzceļa pārbrauktuves? 
 a) jāskrien pretī vilcienam, rādot apstāšanās signālu - rokas apļošanu, turot rokā spilgtas krāsas drānu vai 
 citu labi saskatāmu priekšmetu;
 b) transportlīdzeklis pašu spēkiem jāstumj nost no dzelzceļa pārbrauktuves ;
 c) jāmūk projām;
 d) visi iepriekš minētie. 

10. Avārijas zīme uz ceļa ārpus apdzīvotām vietām, lai brīdinātu citus transportlīdzekļu 
vadītājus par briesmām, jāuzstāda šādā attālumā:
 a) ne mazāk kā 15m;
 b) ne mazāk kā 50m;
 c) ne mazāk kā 70m;
 d) ne mazāk kā 100m.

11. Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamā zonā ar iedarbinātu motoru ir atļauta līdz:
 a) 5 minūtēm
 b) 10 minūtēm
 c) 15 minūtēm
 d) 20 minūtēm

12. Mācīties braukt ar A1 kategorijas motociklu 
(motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus) drīkst no:
 a) 14 gadiem
 b) 15 gadiem
 c) 16 gadiem
 d) 18 gadiem

13. Kuras kategorijas tiesības var iegūt no 14 gadu vecuma? 
 a) A 1
 b) A 2
 c) AM
 d) B 1

14. Skolēnu grupas diennakts gaišajā laikā drīkst pārvietoties pa ceļa nomali:
 a) rindā pa divi transportlīdzekļa braukšanas virzienā;
 b) rindā pa divi pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 c) rindā pa trīs pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 d) rindā pa vienam transportlīdzekļa braukšanas virzienā;

15. Individuāli mācīt vadīt transporta līdzekli atļauts vadītājam, 
kura atbilstošā vadītāja stāžs ir: 
 a) vismaz 1 gads;
 b) vismaz 2gadi;
 c) vismaz 3gadi;
 d) viens mēnesis.

16. Transportlīdzekļus, kurus drīkst vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma, atļauts reģistrēt :
 a) uz 14 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 b) uz 15 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 c) uz 16 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 d) uz 18 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda.

Uzmanīgi vēro  situācijas attēlos un atzīmē pareizo atbildi!

17. Kurā situācijā redzama transportlīdzekļu apbraukšana?

  A      B

18. Kurš luksofors tiek uzstādīts pirms dzelzceļa pārbrauktuves?

         A            B        C

19. Kurš satiksmes regulētāja žests aizliedz transportlīdzekļa un gājēju kustību 
krustojumā:

 

      A      B    C

20. Attālums starp transportlīdzekļiem ir: 

 A) distance  B) intervāls

21. Pie redzamās ceļa zīmes mopēda atļautais braukšanas ātrums ir:

 
 a) 70km/h
 b) 50km/h
 c) 45km/h
 d) 30km/h
 
22. Priekšrocības zīme ,,Dodiet ceļu” ir:

                                 
  A          B        C     D

23. Pārvadājot bērnu grupas autobusā, tiek lietota pazīšanās zīme:

  A   B         C

24. Kurš transportlīdzeklis pēdējais veiks braukšanu krustojumā?

 a) nr.1.- zilais velosipēdists; 
 b) nr.2.- dzeltenais transportlīdzeklis;
 c) nr.3.- sarkanais velosipēdists; 
 d) nr.4.- zaļais transportlīdzeklis;

25. Vai velosipēdists drīkst turpināt ceļu? 

 a) jā
 b) nē

     TESTS

    Izlasi un atzīmē pareizo atbildi.

1. VAI BRAUCOT AR MOPĒDU GAIŠĀJĀ DIENNAKTS LAIKĀ, JĀBŪT IEDEGTAM GAISMAS 
LUKTURIM?  

 JĀ    NĒ 

2. VAI OBLIGĀTI IR NOTEIKTA VELOSIPĒDU REĢISTRĀCIJA?
    
 JĀ     NĒ  

3. VAI IEGŪSTOT MOPĒDA VADĪTĀJA APLIECĪBU, OBLIGĀTI JĀUZRĀDA MEDICĪNISKĀ UZZIŅA? 

 JĀ     NĒ

4. VAI AUTOMAŠĪNU VADĪTĀJIEM ARĪ JĀZINA VELOBRAUCĒJU PAGRIEZIENA RĀDĪTĀJU SIGNĀLI? 

 JĀ    NĒ

5. VAI AUTOMAŠĪNAI AR IEDEGTĀM ORANŽĀM BĀKUGUNĪM IR BRAUKŠANAS PRIEKŠROKA? 

 JĀ     NĒ

6. VAI VADOT MOPĒDU, VADĪTĀJAM IR JĀBŪT KLĀT VADĪTĀJA APLIECĪBAI UN TRANSPORT-
LĪDZEKĻA REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTIEM?                                                                        

 JĀ     NĒ

7. VAI VELOSIPĒDS DRĪKST BŪT APRĪKOTS AR MOTORU?     

 JĀ     NĒ 

8. VAI ĀRPUS  KRUSTOJUMIEM, KUR TRAMVAJU SLIEŽU CEĻŠ  ŠĶĒRSO TRANSPORTLĪDZEKĻU
 BRAUKTUVI, TRAMVAJAM IR PRIEKŠROKA?                                                                               

 JĀ     NĒ

9. VAI DZĪVOJAMĀS ZONĀS, UZPILDES STACIJĀS UN STĀVVIETU TERITORIJĀ GĀJĒJIEM UN 
VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET CITIEM TRANSPORTA LĪDZEKĻIEM? 

 JĀ      NĒ

10. VAI VIETĀS, KUR ĀRPUS KRUSTOJUMIEM VELOSIPĒDU CEĻŠ ŠĶĒRSO BRAUKTUVI UN CEĻU
SATIKSME NETIEK REGULĒTA, VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS BRAUC PA ŠĶĒRSOJAMO CEĻU?                                                  

 JĀ     NĒ

11. VAI DIVI MOPĒDISTI DRĪKST PĀRVIETOTIEES PA BRAUKTUVI VIENS OTRAM BLAKUS?   

 JĀ     NĒ



DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS PAR 
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS JAUTĀJUMIEM 8.KLASEI

Izvēlies pareizo atbildi un atzīmē to! Katram apgalvojumam jeb jautājumam 
ir tikai viena pareiza atbilde!

1. Pārvietoties ar skrituļslidām vai skrituļdēli atļauts:
 a) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu nomali, netraucējot pārējos gājējus;
 d) viss iepriekš minētais.

2. Ceļu satiksmes dalībniekiem aizliegts:
 a) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt ceļa zīmes,
 b) bojāt, piesārņot vai piegružot ceļu
 c) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt luksoforus vai citus ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;
 d) visi iepriekš minētie.

3. Personām, kas stumj velosipēdu vai mopēdu ārpus apdzīvotām vietām jāpārvietojas:
 a) pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pa velosipēdu ceļu;
 d) pa gājēju ceļu.

4. Pasažieriem braukšanas laikā  automašīnas aizmugurējā sēdeklī jāpiesprādzējas:
 a) obligāti;
 b) tikai braucot pa lauku ceļiem;
 c) tikai bīstamās situācijās;
 d) ja to liek automašīnas vadītājs.

5. Pasažieriem aizliegts:
 a) braukšanas laikā traucēt transportlīdzekļa vadītāju un novērst viņa uzmanību;
 b) atvērt transportlīdzekļa durvis pirms tas ir apstājies;
 c) atstāt sēdvietu, ja transportlīdzekli apturējis policijas darbinieks;
 d) visi iepriekš minētie.

6. Transportlīdzeklim atrodoties kustībā, vadītājs tālruni var lietot:
 a) jebkurā gadījumā; 
 b) ārkārtas gadījumos;
 c) ja tālrunis nav jāņem rokā;
 d) ja transportlīdzeklī atrodas mazi bērni.

7. Transportlīdzekļa vadītāja pirmā rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma:
 a) izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 b) nekavējoties apstāties;
 c) izsaukt policijas darbiniekus;
 d) dodies prom.

8. Transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš no apzīmētas pieturas izbraucošam autobusam:
 a) jebkurā situācijā;
 b) apdzīvotās vietās;
 c) nav jādod ceļš;
 d) avārijas situācijā.

9. Kā jārīkojas transporta līdzekļa vadītājam dienas laikā piespiedu apstāšanās gadījumā
uz dzelzceļa pārbrauktuves? 
 a) jāskrien pretī vilcienam, rādot apstāšanās signālu - rokas apļošanu, turot rokā spilgtas krāsas drānu vai 
 citu labi saskatāmu priekšmetu;
 b) transportlīdzeklis pašu spēkiem jāstumj nost no dzelzceļa pārbrauktuves ;
 c) jāmūk projām;
 d) visi iepriekš minētie. 

10. Avārijas zīme uz ceļa ārpus apdzīvotām vietām, lai brīdinātu citus transportlīdzekļu 
vadītājus par briesmām, jāuzstāda šādā attālumā:
 a) ne mazāk kā 15m;
 b) ne mazāk kā 50m;
 c) ne mazāk kā 70m;
 d) ne mazāk kā 100m.

11. Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamā zonā ar iedarbinātu motoru ir atļauta līdz:
 a) 5 minūtēm
 b) 10 minūtēm
 c) 15 minūtēm
 d) 20 minūtēm

12. Mācīties braukt ar A1 kategorijas motociklu 
(motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus) drīkst no:
 a) 14 gadiem
 b) 15 gadiem
 c) 16 gadiem
 d) 18 gadiem

13. Kuras kategorijas tiesības var iegūt no 14 gadu vecuma? 
 a) A 1
 b) A 2
 c) AM
 d) B 1

14. Skolēnu grupas diennakts gaišajā laikā drīkst pārvietoties pa ceļa nomali:
 a) rindā pa divi transportlīdzekļa braukšanas virzienā;
 b) rindā pa divi pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 c) rindā pa trīs pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 d) rindā pa vienam transportlīdzekļa braukšanas virzienā;

15. Individuāli mācīt vadīt transporta līdzekli atļauts vadītājam, 
kura atbilstošā vadītāja stāžs ir: 
 a) vismaz 1 gads;
 b) vismaz 2gadi;
 c) vismaz 3gadi;
 d) viens mēnesis.

16. Transportlīdzekļus, kurus drīkst vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma, atļauts reģistrēt :
 a) uz 14 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 b) uz 15 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 c) uz 16 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 d) uz 18 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda.

Uzmanīgi vēro  situācijas attēlos un atzīmē pareizo atbildi!

17. Kurā situācijā redzama transportlīdzekļu apbraukšana?

  A      B

18. Kurš luksofors tiek uzstādīts pirms dzelzceļa pārbrauktuves?

         A            B        C

19. Kurš satiksmes regulētāja žests aizliedz transportlīdzekļa un gājēju kustību 
krustojumā:

 

      A      B    C

20. Attālums starp transportlīdzekļiem ir: 

 A) distance  B) intervāls

21. Pie redzamās ceļa zīmes mopēda atļautais braukšanas ātrums ir:

 
 a) 70km/h
 b) 50km/h
 c) 45km/h
 d) 30km/h
 
22. Priekšrocības zīme ,,Dodiet ceļu” ir:

                                 
  A          B        C     D

23. Pārvadājot bērnu grupas autobusā, tiek lietota pazīšanās zīme:

  A   B         C

24. Kurš transportlīdzeklis pēdējais veiks braukšanu krustojumā?

 a) nr.1.- zilais velosipēdists; 
 b) nr.2.- dzeltenais transportlīdzeklis;
 c) nr.3.- sarkanais velosipēdists; 
 d) nr.4.- zaļais transportlīdzeklis;

25. Vai velosipēdists drīkst turpināt ceļu? 

 a) jā
 b) nē

     TESTS

    Izlasi un atzīmē pareizo atbildi.

1. VAI BRAUCOT AR MOPĒDU GAIŠĀJĀ DIENNAKTS LAIKĀ, JĀBŪT IEDEGTAM GAISMAS 
LUKTURIM?  

 JĀ    NĒ 

2. VAI OBLIGĀTI IR NOTEIKTA VELOSIPĒDU REĢISTRĀCIJA?
    
 JĀ     NĒ  

3. VAI IEGŪSTOT MOPĒDA VADĪTĀJA APLIECĪBU, OBLIGĀTI JĀUZRĀDA MEDICĪNISKĀ UZZIŅA? 

 JĀ     NĒ

4. VAI AUTOMAŠĪNU VADĪTĀJIEM ARĪ JĀZINA VELOBRAUCĒJU PAGRIEZIENA RĀDĪTĀJU SIGNĀLI? 

 JĀ    NĒ

5. VAI AUTOMAŠĪNAI AR IEDEGTĀM ORANŽĀM BĀKUGUNĪM IR BRAUKŠANAS PRIEKŠROKA? 

 JĀ     NĒ

6. VAI VADOT MOPĒDU, VADĪTĀJAM IR JĀBŪT KLĀT VADĪTĀJA APLIECĪBAI UN TRANSPORT-
LĪDZEKĻA REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTIEM?                                                                        

 JĀ     NĒ

7. VAI VELOSIPĒDS DRĪKST BŪT APRĪKOTS AR MOTORU?     

 JĀ     NĒ 

8. VAI ĀRPUS  KRUSTOJUMIEM, KUR TRAMVAJU SLIEŽU CEĻŠ  ŠĶĒRSO TRANSPORTLĪDZEKĻU
 BRAUKTUVI, TRAMVAJAM IR PRIEKŠROKA?                                                                               

 JĀ     NĒ

9. VAI DZĪVOJAMĀS ZONĀS, UZPILDES STACIJĀS UN STĀVVIETU TERITORIJĀ GĀJĒJIEM UN 
VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET CITIEM TRANSPORTA LĪDZEKĻIEM? 

 JĀ      NĒ

10. VAI VIETĀS, KUR ĀRPUS KRUSTOJUMIEM VELOSIPĒDU CEĻŠ ŠĶĒRSO BRAUKTUVI UN CEĻU
SATIKSME NETIEK REGULĒTA, VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS BRAUC PA ŠĶĒRSOJAMO CEĻU?                                                  

 JĀ     NĒ

11. VAI DIVI MOPĒDISTI DRĪKST PĀRVIETOTIEES PA BRAUKTUVI VIENS OTRAM BLAKUS?   

 JĀ     NĒ



DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS PAR 
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS JAUTĀJUMIEM 8.KLASEI

Izvēlies pareizo atbildi un atzīmē to! Katram apgalvojumam jeb jautājumam 
ir tikai viena pareiza atbilde!

1. Pārvietoties ar skrituļslidām vai skrituļdēli atļauts:
 a) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu nomali, netraucējot pārējos gājējus;
 d) viss iepriekš minētais.

2. Ceļu satiksmes dalībniekiem aizliegts:
 a) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt ceļa zīmes,
 b) bojāt, piesārņot vai piegružot ceļu
 c) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt luksoforus vai citus ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;
 d) visi iepriekš minētie.

3. Personām, kas stumj velosipēdu vai mopēdu ārpus apdzīvotām vietām jāpārvietojas:
 a) pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pa velosipēdu ceļu;
 d) pa gājēju ceļu.

4. Pasažieriem braukšanas laikā  automašīnas aizmugurējā sēdeklī jāpiesprādzējas:
 a) obligāti;
 b) tikai braucot pa lauku ceļiem;
 c) tikai bīstamās situācijās;
 d) ja to liek automašīnas vadītājs.

5. Pasažieriem aizliegts:
 a) braukšanas laikā traucēt transportlīdzekļa vadītāju un novērst viņa uzmanību;
 b) atvērt transportlīdzekļa durvis pirms tas ir apstājies;
 c) atstāt sēdvietu, ja transportlīdzekli apturējis policijas darbinieks;
 d) visi iepriekš minētie.

6. Transportlīdzeklim atrodoties kustībā, vadītājs tālruni var lietot:
 a) jebkurā gadījumā; 
 b) ārkārtas gadījumos;
 c) ja tālrunis nav jāņem rokā;
 d) ja transportlīdzeklī atrodas mazi bērni.

7. Transportlīdzekļa vadītāja pirmā rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma:
 a) izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 b) nekavējoties apstāties;
 c) izsaukt policijas darbiniekus;
 d) dodies prom.

8. Transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš no apzīmētas pieturas izbraucošam autobusam:
 a) jebkurā situācijā;
 b) apdzīvotās vietās;
 c) nav jādod ceļš;
 d) avārijas situācijā.

9. Kā jārīkojas transporta līdzekļa vadītājam dienas laikā piespiedu apstāšanās gadījumā
uz dzelzceļa pārbrauktuves? 
 a) jāskrien pretī vilcienam, rādot apstāšanās signālu - rokas apļošanu, turot rokā spilgtas krāsas drānu vai 
 citu labi saskatāmu priekšmetu;
 b) transportlīdzeklis pašu spēkiem jāstumj nost no dzelzceļa pārbrauktuves ;
 c) jāmūk projām;
 d) visi iepriekš minētie. 

10. Avārijas zīme uz ceļa ārpus apdzīvotām vietām, lai brīdinātu citus transportlīdzekļu 
vadītājus par briesmām, jāuzstāda šādā attālumā:
 a) ne mazāk kā 15m;
 b) ne mazāk kā 50m;
 c) ne mazāk kā 70m;
 d) ne mazāk kā 100m.

11. Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamā zonā ar iedarbinātu motoru ir atļauta līdz:
 a) 5 minūtēm
 b) 10 minūtēm
 c) 15 minūtēm
 d) 20 minūtēm

12. Mācīties braukt ar A1 kategorijas motociklu 
(motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus) drīkst no:
 a) 14 gadiem
 b) 15 gadiem
 c) 16 gadiem
 d) 18 gadiem

13. Kuras kategorijas tiesības var iegūt no 14 gadu vecuma? 
 a) A 1
 b) A 2
 c) AM
 d) B 1

14. Skolēnu grupas diennakts gaišajā laikā drīkst pārvietoties pa ceļa nomali:
 a) rindā pa divi transportlīdzekļa braukšanas virzienā;
 b) rindā pa divi pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 c) rindā pa trīs pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 d) rindā pa vienam transportlīdzekļa braukšanas virzienā;

15. Individuāli mācīt vadīt transporta līdzekli atļauts vadītājam, 
kura atbilstošā vadītāja stāžs ir: 
 a) vismaz 1 gads;
 b) vismaz 2gadi;
 c) vismaz 3gadi;
 d) viens mēnesis.

16. Transportlīdzekļus, kurus drīkst vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma, atļauts reģistrēt :
 a) uz 14 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 b) uz 15 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 c) uz 16 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 d) uz 18 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda.

Uzmanīgi vēro  situācijas attēlos un atzīmē pareizo atbildi!

17. Kurā situācijā redzama transportlīdzekļu apbraukšana?

  A      B

18. Kurš luksofors tiek uzstādīts pirms dzelzceļa pārbrauktuves?

         A            B        C

19. Kurš satiksmes regulētāja žests aizliedz transportlīdzekļa un gājēju kustību 
krustojumā:

 

      A      B    C

20. Attālums starp transportlīdzekļiem ir: 

 A) distance  B) intervāls

21. Pie redzamās ceļa zīmes mopēda atļautais braukšanas ātrums ir:

 
 a) 70km/h
 b) 50km/h
 c) 45km/h
 d) 30km/h
 
22. Priekšrocības zīme ,,Dodiet ceļu” ir:

                                 
  A          B        C     D

23. Pārvadājot bērnu grupas autobusā, tiek lietota pazīšanās zīme:

  A   B         C

24. Kurš transportlīdzeklis pēdējais veiks braukšanu krustojumā?

 a) nr.1.- zilais velosipēdists; 
 b) nr.2.- dzeltenais transportlīdzeklis;
 c) nr.3.- sarkanais velosipēdists; 
 d) nr.4.- zaļais transportlīdzeklis;

25. Vai velosipēdists drīkst turpināt ceļu? 

 a) jā
 b) nē

     TESTS

    Izlasi un atzīmē pareizo atbildi.

1. VAI BRAUCOT AR MOPĒDU GAIŠĀJĀ DIENNAKTS LAIKĀ, JĀBŪT IEDEGTAM GAISMAS 
LUKTURIM?  

 JĀ    NĒ 

2. VAI OBLIGĀTI IR NOTEIKTA VELOSIPĒDU REĢISTRĀCIJA?
    
 JĀ     NĒ  

3. VAI IEGŪSTOT MOPĒDA VADĪTĀJA APLIECĪBU, OBLIGĀTI JĀUZRĀDA MEDICĪNISKĀ UZZIŅA? 

 JĀ     NĒ

4. VAI AUTOMAŠĪNU VADĪTĀJIEM ARĪ JĀZINA VELOBRAUCĒJU PAGRIEZIENA RĀDĪTĀJU SIGNĀLI? 

 JĀ    NĒ

5. VAI AUTOMAŠĪNAI AR IEDEGTĀM ORANŽĀM BĀKUGUNĪM IR BRAUKŠANAS PRIEKŠROKA? 

 JĀ     NĒ

6. VAI VADOT MOPĒDU, VADĪTĀJAM IR JĀBŪT KLĀT VADĪTĀJA APLIECĪBAI UN TRANSPORT-
LĪDZEKĻA REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTIEM?                                                                        

 JĀ     NĒ

7. VAI VELOSIPĒDS DRĪKST BŪT APRĪKOTS AR MOTORU?     

 JĀ     NĒ 

8. VAI ĀRPUS  KRUSTOJUMIEM, KUR TRAMVAJU SLIEŽU CEĻŠ  ŠĶĒRSO TRANSPORTLĪDZEKĻU
 BRAUKTUVI, TRAMVAJAM IR PRIEKŠROKA?                                                                               

 JĀ     NĒ

9. VAI DZĪVOJAMĀS ZONĀS, UZPILDES STACIJĀS UN STĀVVIETU TERITORIJĀ GĀJĒJIEM UN 
VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET CITIEM TRANSPORTA LĪDZEKĻIEM? 

 JĀ      NĒ

10. VAI VIETĀS, KUR ĀRPUS KRUSTOJUMIEM VELOSIPĒDU CEĻŠ ŠĶĒRSO BRAUKTUVI UN CEĻU
SATIKSME NETIEK REGULĒTA, VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS BRAUC PA ŠĶĒRSOJAMO CEĻU?                                                  

 JĀ     NĒ

11. VAI DIVI MOPĒDISTI DRĪKST PĀRVIETOTIEES PA BRAUKTUVI VIENS OTRAM BLAKUS?   

 JĀ     NĒ



DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS PAR 
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS JAUTĀJUMIEM 8.KLASEI

Izvēlies pareizo atbildi un atzīmē to! Katram apgalvojumam jeb jautājumam 
ir tikai viena pareiza atbilde!

1. Pārvietoties ar skrituļslidām vai skrituļdēli atļauts:
 a) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu nomali, netraucējot pārējos gājējus;
 d) viss iepriekš minētais.

2. Ceļu satiksmes dalībniekiem aizliegts:
 a) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt ceļa zīmes,
 b) bojāt, piesārņot vai piegružot ceļu
 c) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt luksoforus vai citus ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;
 d) visi iepriekš minētie.

3. Personām, kas stumj velosipēdu vai mopēdu ārpus apdzīvotām vietām jāpārvietojas:
 a) pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pa velosipēdu ceļu;
 d) pa gājēju ceļu.

4. Pasažieriem braukšanas laikā  automašīnas aizmugurējā sēdeklī jāpiesprādzējas:
 a) obligāti;
 b) tikai braucot pa lauku ceļiem;
 c) tikai bīstamās situācijās;
 d) ja to liek automašīnas vadītājs.

5. Pasažieriem aizliegts:
 a) braukšanas laikā traucēt transportlīdzekļa vadītāju un novērst viņa uzmanību;
 b) atvērt transportlīdzekļa durvis pirms tas ir apstājies;
 c) atstāt sēdvietu, ja transportlīdzekli apturējis policijas darbinieks;
 d) visi iepriekš minētie.

6. Transportlīdzeklim atrodoties kustībā, vadītājs tālruni var lietot:
 a) jebkurā gadījumā; 
 b) ārkārtas gadījumos;
 c) ja tālrunis nav jāņem rokā;
 d) ja transportlīdzeklī atrodas mazi bērni.

7. Transportlīdzekļa vadītāja pirmā rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma:
 a) izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 b) nekavējoties apstāties;
 c) izsaukt policijas darbiniekus;
 d) dodies prom.

8. Transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš no apzīmētas pieturas izbraucošam autobusam:
 a) jebkurā situācijā;
 b) apdzīvotās vietās;
 c) nav jādod ceļš;
 d) avārijas situācijā.

9. Kā jārīkojas transporta līdzekļa vadītājam dienas laikā piespiedu apstāšanās gadījumā
uz dzelzceļa pārbrauktuves? 
 a) jāskrien pretī vilcienam, rādot apstāšanās signālu - rokas apļošanu, turot rokā spilgtas krāsas drānu vai 
 citu labi saskatāmu priekšmetu;
 b) transportlīdzeklis pašu spēkiem jāstumj nost no dzelzceļa pārbrauktuves ;
 c) jāmūk projām;
 d) visi iepriekš minētie. 

10. Avārijas zīme uz ceļa ārpus apdzīvotām vietām, lai brīdinātu citus transportlīdzekļu 
vadītājus par briesmām, jāuzstāda šādā attālumā:
 a) ne mazāk kā 15m;
 b) ne mazāk kā 50m;
 c) ne mazāk kā 70m;
 d) ne mazāk kā 100m.

11. Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamā zonā ar iedarbinātu motoru ir atļauta līdz:
 a) 5 minūtēm
 b) 10 minūtēm
 c) 15 minūtēm
 d) 20 minūtēm

12. Mācīties braukt ar A1 kategorijas motociklu 
(motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus) drīkst no:
 a) 14 gadiem
 b) 15 gadiem
 c) 16 gadiem
 d) 18 gadiem

13. Kuras kategorijas tiesības var iegūt no 14 gadu vecuma? 
 a) A 1
 b) A 2
 c) AM
 d) B 1

14. Skolēnu grupas diennakts gaišajā laikā drīkst pārvietoties pa ceļa nomali:
 a) rindā pa divi transportlīdzekļa braukšanas virzienā;
 b) rindā pa divi pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 c) rindā pa trīs pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 d) rindā pa vienam transportlīdzekļa braukšanas virzienā;

15. Individuāli mācīt vadīt transporta līdzekli atļauts vadītājam, 
kura atbilstošā vadītāja stāžs ir: 
 a) vismaz 1 gads;
 b) vismaz 2gadi;
 c) vismaz 3gadi;
 d) viens mēnesis.

16. Transportlīdzekļus, kurus drīkst vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma, atļauts reģistrēt :
 a) uz 14 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 b) uz 15 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 c) uz 16 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 d) uz 18 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda.

Uzmanīgi vēro  situācijas attēlos un atzīmē pareizo atbildi!

17. Kurā situācijā redzama transportlīdzekļu apbraukšana?

  A      B

18. Kurš luksofors tiek uzstādīts pirms dzelzceļa pārbrauktuves?

         A            B        C

19. Kurš satiksmes regulētāja žests aizliedz transportlīdzekļa un gājēju kustību 
krustojumā:

 

      A      B    C

20. Attālums starp transportlīdzekļiem ir: 

 A) distance  B) intervāls

21. Pie redzamās ceļa zīmes mopēda atļautais braukšanas ātrums ir:

 
 a) 70km/h
 b) 50km/h
 c) 45km/h
 d) 30km/h
 
22. Priekšrocības zīme ,,Dodiet ceļu” ir:

                                 
  A          B        C     D

23. Pārvadājot bērnu grupas autobusā, tiek lietota pazīšanās zīme:

  A   B         C

24. Kurš transportlīdzeklis pēdējais veiks braukšanu krustojumā?

 a) nr.1.- zilais velosipēdists; 
 b) nr.2.- dzeltenais transportlīdzeklis;
 c) nr.3.- sarkanais velosipēdists; 
 d) nr.4.- zaļais transportlīdzeklis;

25. Vai velosipēdists drīkst turpināt ceļu? 

 a) jā
 b) nē

     TESTS

    Izlasi un atzīmē pareizo atbildi.

1. VAI BRAUCOT AR MOPĒDU GAIŠĀJĀ DIENNAKTS LAIKĀ, JĀBŪT IEDEGTAM GAISMAS 
LUKTURIM?  

 JĀ    NĒ 

2. VAI OBLIGĀTI IR NOTEIKTA VELOSIPĒDU REĢISTRĀCIJA?
    
 JĀ     NĒ  

3. VAI IEGŪSTOT MOPĒDA VADĪTĀJA APLIECĪBU, OBLIGĀTI JĀUZRĀDA MEDICĪNISKĀ UZZIŅA? 

 JĀ     NĒ

4. VAI AUTOMAŠĪNU VADĪTĀJIEM ARĪ JĀZINA VELOBRAUCĒJU PAGRIEZIENA RĀDĪTĀJU SIGNĀLI? 

 JĀ    NĒ

5. VAI AUTOMAŠĪNAI AR IEDEGTĀM ORANŽĀM BĀKUGUNĪM IR BRAUKŠANAS PRIEKŠROKA? 

 JĀ     NĒ

6. VAI VADOT MOPĒDU, VADĪTĀJAM IR JĀBŪT KLĀT VADĪTĀJA APLIECĪBAI UN TRANSPORT-
LĪDZEKĻA REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTIEM?                                                                        

 JĀ     NĒ

7. VAI VELOSIPĒDS DRĪKST BŪT APRĪKOTS AR MOTORU?     

 JĀ     NĒ 

8. VAI ĀRPUS  KRUSTOJUMIEM, KUR TRAMVAJU SLIEŽU CEĻŠ  ŠĶĒRSO TRANSPORTLĪDZEKĻU
 BRAUKTUVI, TRAMVAJAM IR PRIEKŠROKA?                                                                               

 JĀ     NĒ

9. VAI DZĪVOJAMĀS ZONĀS, UZPILDES STACIJĀS UN STĀVVIETU TERITORIJĀ GĀJĒJIEM UN 
VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET CITIEM TRANSPORTA LĪDZEKĻIEM? 

 JĀ      NĒ

10. VAI VIETĀS, KUR ĀRPUS KRUSTOJUMIEM VELOSIPĒDU CEĻŠ ŠĶĒRSO BRAUKTUVI UN CEĻU
SATIKSME NETIEK REGULĒTA, VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS BRAUC PA ŠĶĒRSOJAMO CEĻU?                                                  

 JĀ     NĒ

11. VAI DIVI MOPĒDISTI DRĪKST PĀRVIETOTIEES PA BRAUKTUVI VIENS OTRAM BLAKUS?   

 JĀ     NĒ



DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS PAR 
CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS JAUTĀJUMIEM 8.KLASEI

Izvēlies pareizo atbildi un atzīmē to! Katram apgalvojumam jeb jautājumam 
ir tikai viena pareiza atbilde!

1. Pārvietoties ar skrituļslidām vai skrituļdēli atļauts:
 a) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pārvietoties pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu nomali, netraucējot pārējos gājējus;
 d) viss iepriekš minētais.

2. Ceļu satiksmes dalībniekiem aizliegts:
 a) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt ceļa zīmes,
 b) bojāt, piesārņot vai piegružot ceļu
 c) bojāt, patvaļīgi noņemt vai uzstādīt luksoforus vai citus ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;
 d) visi iepriekš minētie.

3. Personām, kas stumj velosipēdu vai mopēdu ārpus apdzīvotām vietām jāpārvietojas:
 a) pa brauktuves malu vai nomali pretī transporta līdzekļu kustībai;
 b) pa brauktuves malu vai nomali transporta līdzekļu kustības virzienā;
 c) pa velosipēdu ceļu;
 d) pa gājēju ceļu.

4. Pasažieriem braukšanas laikā  automašīnas aizmugurējā sēdeklī jāpiesprādzējas:
 a) obligāti;
 b) tikai braucot pa lauku ceļiem;
 c) tikai bīstamās situācijās;
 d) ja to liek automašīnas vadītājs.

5. Pasažieriem aizliegts:
 a) braukšanas laikā traucēt transportlīdzekļa vadītāju un novērst viņa uzmanību;
 b) atvērt transportlīdzekļa durvis pirms tas ir apstājies;
 c) atstāt sēdvietu, ja transportlīdzekli apturējis policijas darbinieks;
 d) visi iepriekš minētie.

6. Transportlīdzeklim atrodoties kustībā, vadītājs tālruni var lietot:
 a) jebkurā gadījumā; 
 b) ārkārtas gadījumos;
 c) ja tālrunis nav jāņem rokā;
 d) ja transportlīdzeklī atrodas mazi bērni.

7. Transportlīdzekļa vadītāja pirmā rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma:
 a) izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 b) nekavējoties apstāties;
 c) izsaukt policijas darbiniekus;
 d) dodies prom.

8. Transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš no apzīmētas pieturas izbraucošam autobusam:
 a) jebkurā situācijā;
 b) apdzīvotās vietās;
 c) nav jādod ceļš;
 d) avārijas situācijā.

9. Kā jārīkojas transporta līdzekļa vadītājam dienas laikā piespiedu apstāšanās gadījumā
uz dzelzceļa pārbrauktuves? 
 a) jāskrien pretī vilcienam, rādot apstāšanās signālu - rokas apļošanu, turot rokā spilgtas krāsas drānu vai 
 citu labi saskatāmu priekšmetu;
 b) transportlīdzeklis pašu spēkiem jāstumj nost no dzelzceļa pārbrauktuves ;
 c) jāmūk projām;
 d) visi iepriekš minētie. 

10. Avārijas zīme uz ceļa ārpus apdzīvotām vietām, lai brīdinātu citus transportlīdzekļu 
vadītājus par briesmām, jāuzstāda šādā attālumā:
 a) ne mazāk kā 15m;
 b) ne mazāk kā 50m;
 c) ne mazāk kā 70m;
 d) ne mazāk kā 100m.

11. Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamā zonā ar iedarbinātu motoru ir atļauta līdz:
 a) 5 minūtēm
 b) 10 minūtēm
 c) 15 minūtēm
 d) 20 minūtēm

12. Mācīties braukt ar A1 kategorijas motociklu 
(motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus) drīkst no:
 a) 14 gadiem
 b) 15 gadiem
 c) 16 gadiem
 d) 18 gadiem

13. Kuras kategorijas tiesības var iegūt no 14 gadu vecuma? 
 a) A 1
 b) A 2
 c) AM
 d) B 1

14. Skolēnu grupas diennakts gaišajā laikā drīkst pārvietoties pa ceļa nomali:
 a) rindā pa divi transportlīdzekļa braukšanas virzienā;
 b) rindā pa divi pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 c) rindā pa trīs pretī transportlīdzekļa braukšanas virzienam;
 d) rindā pa vienam transportlīdzekļa braukšanas virzienā;

15. Individuāli mācīt vadīt transporta līdzekli atļauts vadītājam, 
kura atbilstošā vadītāja stāžs ir: 
 a) vismaz 1 gads;
 b) vismaz 2gadi;
 c) vismaz 3gadi;
 d) viens mēnesis.

16. Transportlīdzekļus, kurus drīkst vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma, atļauts reģistrēt :
 a) uz 14 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 b) uz 15 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 c) uz 16 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku piekrišanu;
 d) uz 18 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda.

Uzmanīgi vēro  situācijas attēlos un atzīmē pareizo atbildi!

17. Kurā situācijā redzama transportlīdzekļu apbraukšana?

  A      B

18. Kurš luksofors tiek uzstādīts pirms dzelzceļa pārbrauktuves?

         A            B        C

19. Kurš satiksmes regulētāja žests aizliedz transportlīdzekļa un gājēju kustību 
krustojumā:

 

      A      B    C

20. Attālums starp transportlīdzekļiem ir: 

 A) distance  B) intervāls

21. Pie redzamās ceļa zīmes mopēda atļautais braukšanas ātrums ir:

 
 a) 70km/h
 b) 50km/h
 c) 45km/h
 d) 30km/h
 
22. Priekšrocības zīme ,,Dodiet ceļu” ir:

                                 
  A          B        C     D

23. Pārvadājot bērnu grupas autobusā, tiek lietota pazīšanās zīme:

  A   B         C

24. Kurš transportlīdzeklis pēdējais veiks braukšanu krustojumā?

 a) nr.1.- zilais velosipēdists; 
 b) nr.2.- dzeltenais transportlīdzeklis;
 c) nr.3.- sarkanais velosipēdists; 
 d) nr.4.- zaļais transportlīdzeklis;

25. Vai velosipēdists drīkst turpināt ceļu? 

 a) jā
 b) nē

     TESTS

    Izlasi un atzīmē pareizo atbildi.

1. VAI BRAUCOT AR MOPĒDU GAIŠĀJĀ DIENNAKTS LAIKĀ, JĀBŪT IEDEGTAM GAISMAS 
LUKTURIM?  

 JĀ    NĒ 

2. VAI OBLIGĀTI IR NOTEIKTA VELOSIPĒDU REĢISTRĀCIJA?
    
 JĀ     NĒ  

3. VAI IEGŪSTOT MOPĒDA VADĪTĀJA APLIECĪBU, OBLIGĀTI JĀUZRĀDA MEDICĪNISKĀ UZZIŅA? 

 JĀ     NĒ

4. VAI AUTOMAŠĪNU VADĪTĀJIEM ARĪ JĀZINA VELOBRAUCĒJU PAGRIEZIENA RĀDĪTĀJU SIGNĀLI? 

 JĀ    NĒ

5. VAI AUTOMAŠĪNAI AR IEDEGTĀM ORANŽĀM BĀKUGUNĪM IR BRAUKŠANAS PRIEKŠROKA? 

 JĀ     NĒ

6. VAI VADOT MOPĒDU, VADĪTĀJAM IR JĀBŪT KLĀT VADĪTĀJA APLIECĪBAI UN TRANSPORT-
LĪDZEKĻA REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTIEM?                                                                        

 JĀ     NĒ

7. VAI VELOSIPĒDS DRĪKST BŪT APRĪKOTS AR MOTORU?     

 JĀ     NĒ 

8. VAI ĀRPUS  KRUSTOJUMIEM, KUR TRAMVAJU SLIEŽU CEĻŠ  ŠĶĒRSO TRANSPORTLĪDZEKĻU
 BRAUKTUVI, TRAMVAJAM IR PRIEKŠROKA?                                                                               

 JĀ     NĒ

9. VAI DZĪVOJAMĀS ZONĀS, UZPILDES STACIJĀS UN STĀVVIETU TERITORIJĀ GĀJĒJIEM UN 
VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET CITIEM TRANSPORTA LĪDZEKĻIEM? 

 JĀ      NĒ

10. VAI VIETĀS, KUR ĀRPUS KRUSTOJUMIEM VELOSIPĒDU CEĻŠ ŠĶĒRSO BRAUKTUVI UN CEĻU
SATIKSME NETIEK REGULĒTA, VELOSIPĒDU VADĪTĀJIEM IR PRIEKŠROKA ATTIECĪBĀ PRET
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KAS BRAUC PA ŠĶĒRSOJAMO CEĻU?                                                  

 JĀ     NĒ

11. VAI DIVI MOPĒDISTI DRĪKST PĀRVIETOTIEES PA BRAUKTUVI VIENS OTRAM BLAKUS?   

 JĀ     NĒ


