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ТЕМАТИЧНІ ПИТАННЯ З ПДР

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1

Які вимоги є обов’язковими для дороги, позначеної знаком «Автомагістраль»?(224)

1. Відсутність перетинів на одному рівні з іншими дорогами, залізничними або трамвайними коліями, пішохідними чи велосипедними доріжками.
2. Наявність не менше шести смуг для руху в кожному напрямку.
3. Наявність розділювальної смуги.
4. Відповіді, зазначені в пунктах 1 і 3.
Пункт 1.10 термін «Автомагістраль»

2 Автомобільна дорога, вулиця (дорога) — це частина
території, в тому числі в населеному пункті, призначена для
руху:(270)
1. Тільки вантажних і легкових автомобілів.
2. Тільки механічних транспортних засобів.
3. Транспортних засобів і пішоходів.
Пункт 1.10 термін «Автомобільна дорога, вулиця»

3

Велосипедною доріжкою вважається виконана в межах дороги чи поза нею доріжка з покриттям, що призначена
для руху на велосипедах і позначена:(920)
1. Дорожнім знаком 4.12.
2. Дорожнім знаком 1.34.
3. Дорожнім знаком 3.8.

4

Пункт 1.10 термін «Велосипедна доріжка»

В якому з перелічених випадків водій здійснив вимушену зупинку?(921)

1. Зупинився на узбіччі через прокол колеса.
2. Зупинився на смузі руху через засліплення фарами зустрічного автомобіля.
3. Зупинився, щоб надати допомогу пасажиру.
4. Відповіді 1,2,3.
Пункт 1.10 термін «Вимушена зупинка»

5 До маршрутних транспортних засобів (транспортних засобів загального користування) належать:(1066)
1. Трамваї, тролейбуси, автобуси, метрополітен.
2. Транспортні засоби з кількістю місць для сидіння не менш ніж сімнадцять з місцем водія включно, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки (висадки) пасажирів.
3. Автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають
певні місця на дорозі для посадки (висадки) пасажирів.
Пункт 1.10 термін «Маршрутні транспортні засоби»

6

Недостатньою видимістю вважається:(1070)

1. Обмежена оглядовість менше 300 м.
2. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів, обмежена поворотом дороги.
3. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 м у сутінках, в
умовах туману, дощу, снігопаду і т. п.
4. Небезпечний поворот, небезпечний підйом, небезпечний спуск.
Пункт 1.10 термін «Недостатня видимість»

7

Населеним пунктом вважається:(1071)

1. Забудована територія, в’їзди на яку і виїзди з якої позначаються дорожніми знаками 5.45, 5.46, 5.47, 5.48.
2. «Початок населеного пункту» і «Кінець населеного пункту» на
синьому тлі.
3. «Початок населеного пункту» і «Кінець населеного пункту» на
білому тлі.
4

Пункт 1.10 термін «Населений пункт»
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Оглядовістю вважається можливість бачити з місця водія...(1073)

1. Елементи дороги.
2. Стан поверхні проїзної частини, наявність перешкод на певній ділянці дороги.
3. Наявність дорожньої розмітки, дорожніх знаків, дорожнього обладнання, світлофорів і їхній стан.
4. Відповіді, зазначені в пунктах 1, 2.
5. Відповіді, зазначені в пунктах 1, 2, 3.
Пункт 1.10 термін «Оглядовість»

9

Обмежена оглядовість – це видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена:(1075)

1. Транспортними засобами або геометричними параметрами дороги.
2. Придорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об’єктами.
3. Погодними явищами, такими як дощ, снігопад, туман і т. д.
4. Правильно все перелічене вище.
5. Відповіді 1, 2.
Пункт 1.10 термін «Обмежена оглядовість»

10

Як називається даний маневр?(1076)

1. Обгін.
2. Об’їзд.
3. Випередження.
Пункт 1.10 термін «Випередження»

11

З якого боку дозволено виконати випередження на проїзній частині?(1077)

1. Тільки з лівого боку.
2. Тільки з правого боку.
3. З будь-якого боку по суміжній смузі з дотриманням заходів безпеки.
Пункт 1.10 термін «Випередження»

12

Які фактори можуть призвести до засліплення водія?(1078)

1. Мокрий сніг.
2. Сильна злива.

13

3. Інтенсивний снігопад.
4. Світло.
Пункт 1.10 термін «Засліплення»

Перехрестям вважається:(1083)

1. Перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному
рівні, яке не є виїздом з прилеглих територій.
2. Місце перетину дороги над іншою дорогою (залізницею) на
різних рівнях за допомогою шляхопроводу.
3. Місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території.
4. Відповіді, зазначені в пунктах 2, 3.
Пункт 1.10 термін «Перехрестя»

14 Пішохідною доріжкою вважається доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів і виконана...(1085)
1. У межах дороги і позначена дорожнім знаком 1.32.
2. За межами дороги і позначена дорожнім знаком 3.9.
3. У межах дороги чи поза нею і позначена дорожнім знаком 4.13.
Пункт 1.10 термін «Пішохідна доріжка»

15 Пішохідним переходом вважається ділянка проїзної частини або інженерна споруда, призначена
для руху пішоходів через дорогу, межі якої визначаються:(1086)
1. Відстанню між дорожніми знаками.
2. Відстанню між пішохідними світлофорами.
3. Відстанню між краями проїзної частини.

4. Шириною тротуарів або узбіч.
5. Відповіді, зазначені в пунктах 1, 2, 4.
Пункт 1.10 термін «Пішохідний перехід»
5
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16 Смугою для руху нерейкових транспортних засобів
вважається поздовжня смуга на проїзній частині:(1089)
1. Шириною не менше ніж 2,75 м, що позначена або не позначена
дорожньою розміткою.
2. Шириною не менше ніж 2 м, що позначена лініями горизонтальної дорожньої розмітки.
3. Шириною, що дає можливість рухатися будь-яким транспортним засобам.
Пункт 1.10 термін «Смуга руху»

17

Прилеглою територією вважається...(1090)

1. Місце перехрещення двох вулиць на одному рівні.
2. В’їзд і виїзд із дворів.
3. В’їзд і виїзд з автозаправної станції.

4. Відповіді 1, 2 і 3.
5. Відповіді 2 і 3.
Пункт 1.10 термін «Прилегла територія»

18

Проїзною частиною вважається:(1092)

1. Елемент дороги, призначений для руху рейкових і нерейкових
транспортних засобів.
2. Елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів.
Пункт 1.10 термін «Проїзна частина»

19

Розділювальна смуга на дорозі призначена...(1094)

1. Для зупинки та стоянки транспортних засобів.
2. Для руху пішоходів за відсутності пішохідної або велосипедної доріжки.
3. Для руху пішоходів за наявності на ній тротуару.
4. Для розділення суміжних проїзних частин.
5. Відповіді, зазначені в пунктах 3, 4.
Пункт 1.10 термін «Розділювальна смуга»

20

Дозволеною максимальною масою називається:(1096)

1. Маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водієм і пасажирами, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу як максимально допустима.
2. Вага транспортного засобу з вантажем, водієм і пасажирами, встановлена технічною характеристикою на даний транспортний засіб підприємством-виробником, яка не повинна перевищувати 3500 кг.
Пункт 1.10 термін «Дозволена максимальна маса»
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Рейковим транспортом вважається:(1098)

1. Трамвай.
2. Платформа зі спеціальним обладнанням, що рухається по залізничній колії.
3. Трамвай і платформа зі спеціальним обладнанням, що рухаються трамвайними коліями.
4. Транспортний засіб, що рухається трамвайною колією.
5. Відповіді, зазначені в пунктах 3 і 4.
Пункт 1.10 термін «Рейковий транспортний засіб»

22 Трамвайна колія – елемент дороги, призначений для
руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по
ширині:(1102)
1. Спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії.
2. Дорожньої розміткою.
3. Відповіді, зазначені в пунктах 1 і 2.
Пункт 1.10 термін «Трамвайна колія»

6
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23

Для чого призначений тротуар?(1104)

1. Для руху велосипедистів з 14-річного віку.
2. Для руху пішоходів.
3. Для стоянки транспортних засобів за умови, що для руху пішоходів залишається не менше як 1 метр.
4. Усі перелічені вище варіанти.
Пункт 1.10 термін «Тротуар»

24

Що означає вимога дати дорогу?(1106)

1. Вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не
відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів (за винятком вимоги звільнити займану смугу руху), якщо це може
примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість.
2. Вимога обов’язкової зупинки, щоб дати дорогу всім учасникам
дорожнього руху.
3. Вимога обов’язкової зупинки перед дорожнім знаком «Дати дорогу».
Пункт 1.10 термін «Дати дорогу»

25

Учасник дорожнього руху – це:(1107)

1. Регулювальник.
2. Пішоходи, водії, пасажири, погоничі тварин.
3. Усі перелічені вище.

26

Пункт 1.10 термін «Учасник дорожнього руху»

Обмежена оглядовість – це:(2179)

1. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 м в умовах дощу.
2. Видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги, придорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об’єктами, а також транспортними засобами.
3. Оглядовість дороги, обмежена величиною і регулюванням дзеркал заднього виду.
Пункт 1.10 термін «Обмежена оглядовість»

27 Показаний на малюнку поворот дороги відповідає терміну:(2180)
1. «Обмежена оглядовість дороги».
2. «Недостатня видимість дороги».
Пункт 1.10 термін «Обмежена оглядовість»

28

Що з переліченого нижче відповідає терміну «небезпека для руху»?(2181)

1. Зміна умов дорожнього руху, яке загрожує безпеці учасників дорожнього руху, що змушує водія зупинитися.
2. Зміна технічного стану транспортного засобу, яке загрожує безпеці учасників дорожнього руху, що змушує
водія знизити швидкість руху.
3. Відповідь 1 та 2.
Пункт 1.10 термін «Небезпека для руху»
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Що означає термін «перевага»?(2182)

1. Право на першочерговий рух в наміченому напрямку по відношенню до інших учасників дорожнього руху.
2. Вимога, що означає не відновлювати або не продовжувати рух або не здійснює будь-яких маневр, якщо це
може змусити іншого учасника дорожнього руху змінити напрямок або швидкість руху.
3. Положення транспортного засобу на проїжджій частині дороги, призначеної для руху в даному напрямку, що не
дає можливості руху навіть двоколісних транспортних засобів відповідно правіше (лівіше) в попутному напрямку.
Пункт 1.10 термін «Перевага»
7
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Що з переліченого нижче відповідає терміну «проїзна частина дороги»?(2183)

1. Смуга землі, на якій розміщується дорога і все її спорудження.
2. Частина дороги, призначена для руху тільки механічних транспортних засобів.
3. Елемент дороги, призначений для руху транспортних засобів і в випадках, передбачених Правилами дорожнього руху, - для руху пішоходів.
4. Виділений конструктивно або за допомогою ліній горизонтальної дорожньої розмітки елемент дороги, призначений для руху велосипедів, позначений дорожнім знаком «Велосипедна доріжка».
Пункт 1.10 термін «Проїзна частина дороги»

31

Що з переліченого нижче відповідає терміну «видимість у напрямку руху»?(2185)

1. Мінімальна відстань, на якій з місця водія можна побачити «стоп-лінію».
2. Максимальна відстань вправо від напрямку руху, на якому можна розпізнати транспортні засоби, що наближаються до перехрестя по головній дорозі.
3. Максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення
учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом.
Пункт 1.10 термін «Видимість у напрямку руху»
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Засліплення це:(2187)

1. Фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли водій об’єктивно не має можливості виявити
перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані.
2. Фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли на деякий час видимість для водія стає поганою,
але він має можливість виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані.
Пункт 1.10 термін «Засліплення»
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РОЗДІЛ 2. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА ВОДІЇВ МЕХАНІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

РОЗДІЛ 2. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА ВОДІЇВ МЕХАНІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

1

Які документи повинен мати при собі водій механічного транспортного засобу?(1109)

1. Реєстраційний документ на транспортний засіб.
2. Посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії і поліс (сертифікат)
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
3. Генеральна довіреність на транспортний засіб або тимчасовий реєстраційний талон.
4. Усе перелічене вище.
5. Відповіді 1 і 2.
Пункт 2.1 ПДР

2 Якими засобами пасивної безпеки зобов’язані користуватися водії і пасажири автомобілів, обладнаних такими засобами?(1119)

1. Підголівниками.
2. Ременями безпеки.
3. Підлокітниками.

4. Відповіді 1 і 2.
5. Відповіді 1, 2 і 3.
Пункт 2.3 в) ПДР

3

Під час руху поза населеним пунктом ременями безпеки можуть не пристібатися:(1121)

1. Водії-інваліди.
2. Водії і пасажири оперативних та спеціальних транспортних засобів.
3. Водії і пасажири таксі.
4. Особи, що навчають водінню, якщо за кермом учень.
5. Відповіді 1, 2, 3 і 4.
Пункт 2.3 в) ПДР

4

Документи, які повинен пред’явити для перевірки водій на вимогу працівника поліції:(1139)
1. Посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії і реєстраційний документ на транспортний засіб.
2. Поліс (сертифікат) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
3. Медична довідка.
4. Відповіді 1, 2 і 3.
5. Відповіді, зазначені в пунктах 1 і 2.
Пункт 2.4 а) ПДР

5

Згідно з Правилами дорожнього руху на вимогу працівника поліції водій повинен...(1145)

1. Дати можливість оглянути транспортний засіб, навіть якщо на те немає ніяких підстав.
2. Дати можливість оглянути транспортний засіб тільки за наявності на те законних підстав відповідно до законодавства України.
Пункт 2.4 в) ПДР

6 Хто може вимагати від водія проходження в установленому порядку медичного огляду для визначення стану алкогольного сп’яніння, впливу наркотичних чи токсичних речовин?(1159)
1. Лікар карети швидкої допомоги.
2. Працівник поліції і страховий комісар.
3. Працівник поліції.
4. Відповіді 2 і 3.
Пункт 2.5 ПДР
9
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7 Водії яких транспортних засобів можуть не надавати свій транспортний засіб працівникам поліції та
охорони здоров’я у встановлених Правилами дорожнього руху випадках?(1166)
1. Водії транспортних засобів дипломатичних та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій.
2. Водії оперативних і спеціальних транспортних засобів.
3. Водії таксі.
4. Відповіді 1, 2 і 3.
5. Відповіді 1 і 2.
Пункт 2.7 ПДР

8

Водій легкового автомобіля повинен надати транспортний засіб...(1169)

1. Працівникам дипломатичних та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій.
2. Працівникам поліції та охорони здоров’я для доставки до найближчого лікувального закладу осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги.
3. Працівникам поліції для транспортування пошкоджених транспортних засобів.
4. Відповіді 2 і 3.
Пункт 2.7 а) ПДР

9

Кому і в яких випадках водій легкового автомобіля повинен надати свій транспортний засіб?(1172)

1. Працівникам поліції та охорони здоров’я для доставки до найближчого лікувального закладу осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги.
2. Працівникам поліції у випадках, пов’язаних із переслідуванням правопорушників, доставкою їх у поліцію.
3. Правильно все перелічене вище.
Пункт 2.7 а), б) ПДР

10

Для транспортування пошкоджених транспортних засобів використовуються:(1180)

1. Трактори.
2. Автобуси.
3. Вантажні автомобілі.
4. Правильні відповіді, зазначені в пунктах 1, 3.
Пункт 2.7 Примітка 1 ПДР

11 Кому дозволено зупинку і стоянку в зоні дії знака «Зупинку заборонено» за наявності під ним таблички «Крім інвалідів»?(1189)
1. Мотоколяскам та автомобілям, на яких встановлено розпізнавальний знак «Інвалід».
2. Маршрутним транспортним засобам і таксі, що здійснюють посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).
3. Мотоциклам і мопедам.
4. Відповіді, зазначені в пунктах 1, 2.
5. Відповіді, зазначені в пунктах 1, 2, 3.
Пункт 2.8 ПДР, знак 3.34 ПДР
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Що з переліченого водієві заборонено?(1192)

1. Керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи токсичних
речовин.
2. Керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом
лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції й увагу.
3. Передавати керування транспортним засобом особам, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння, під
впливом наркотичних чи токсичних речовин, у хворобливому стані, у стані стомлення або під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції й увагу.
4. Відповіді 1, 2 і 3.
5. Відповіді 1 і 2.
Пункт 2.9 а), б), г) ПДР
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