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Chestionar Modulul: Patrunderea in intersectii 

1. La apropierea de o intersectie unde este instalat indicatorul “Cedeaza trecerea” se impune: 

 

a) Reducerea vitezei, asigurarea si acordarea prioritatii daca pe drumul intersectat circula alte 

vehicule; 

b) Reducerea vitezei si continuarea deplasarii deoarece indicatorul nu obliga la oprire; 

c) Reducerea vitezei si oprirea in dreptul indicatorului. 

 

2. Cum veti proceda la intalnirea indicatorului “oprire”? 

 

a) Opresti in locul in care ai vizibilitatea cea mai buna pentru a te asigura si iti continui 

deplasarea numai daca pe drumul transversal nu circula alt vehicul; 

b) Reduci viteza pana la limita evitarii oricarui pericol dupa care traversezi intersectia; 

c) Reduci viteza si patrunzi in intersectie daca nu circula alt vehicul din partea dreapta. 

 

3. Care dintre conducatorii de vehicule ce se apropie simultan de o intersectie are prioritate de 

trecere in situatia in care unul intalneste indicatorul “Oprire”  iar celalalt indicatorul 

“Cedeaza trecerea”? 

 

a) Conducatorul care intalneste indicatorul “Cedeaza trecerea”; 

b) Conducatorul care circula din dreapta; 

c) C onducatorul care intalneste indicatorul “Oprire”. 

 

4. Incerci sa traversezi o intersectie si esti in asteptarea momentului potrivit pentru aceasta. 

Soferul autovehiculului din spate devine nerabdator . Trebuie sa: 

 

a) Incepi traversarea intersectiei; 

b) Te decizi mai repede intrucat nu trebuie sa tii  traficul pe loc; 

c) Ramai calm si sa astepti momentul pentru a patrunde in siguranta in intersectie. 

5. Incerci sa patrunzi intr-o intersectie dar nu ai vizibilitate din cauza masinilor parcate. Trebuie 

sa: 

a) Demarezi  si sa accelerezi cat se poate de repede pentru a nu te intersecta cu traficul din 

sensul opus; 

b) Patrunzi incet in intersectie pana ai vizibilitate; 

c) Virezi stanga pentru a elibera intersectia. 

 

Nota de trecere:  4/5. 

Raspunsuri corecte: 1a, 2a, 3b, 4c, 5b. 


