
Otázky pre test ADR

Za akých podmienok je možné na motorových vozidlách na prepravu nebezpečných vecí používať protektorované pneumatiky?

Ktorá z podmienok sa vzťahuje na rýchlostnú kategóriu pneumatík použitých na vozidlách na prepravu nebezpečných vecí?

Na ktorých vozidlách na prepravu nebezpečných vecí je možné používať protektorované pneumatiky?

Čo znamená pojem "nesnímateľná cisterna"?

Kde musí byť umiestnený motor vozidiel typu EX/II a EX/III?

Čo znamená pojem "nebezpečné veci"?

Ktoré látky zahŕňa trieda nebezpečných látok 6.2?

Podmienky medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečných vecí stanovuje Dohoda s akým označením?

Ako musí byť umiestnená palivová nádrž na motorovú naftu slúžiaca na zásobovanie motora vozidla pohonnými hmotami?

Ako musia byť umiestnené spaľovacie vyhrievacie zariadenia a ich výfukové potrubia?

Do koľkých tried sú rozdelené nebezpečné veci, podľa ich nebezpečných vlastností?

Kde musí byť umiestnený akumulátor?

Čo musia zabezpečiť vypínače elektrických častí, zásuvky a vidlice?

Čo znamená cisternové vozidlo?

Aký druh technickej kontroly sa vykoná v prípade zmeny evidenčného čísla vozidla, ak súčasne nepríde ku žiadnym iným zmenám v obsahu jednotlivých položiek osvedčenia ADR?

Ktoré doklady okrem iných musí pri technickej kontrole predložiť prevádzkovateľ izotermického, chladiaceho a mechanicky chladiaceho vozidla používaného na prepravu 
nebezpečných vecí triedy 5.2?
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Čo tvorí ochranu cisternového vozidla pred nárazom zozadu?

Akej farby a kde musí byť identifikačné číslo prepravovanej látky?

Kedy STK navrhuje obmedzenie doby platnosti Osvedčenia o schválení vozidla na prepravu niektorých nebezpečných vecí?

Hasiacim prístrojom akej celkovej hmotnosti musí byť vybavená dopravná jednotka s najväčšou povolenou hmotnosťou viac ako 7,5 t na hasenie požiaru okrem prenosného 
hasiaceho prístroja na triedy horľavosti A, B a C s obsahom aspoň 2 kg suchého prášku vhodného na hasenie požiaru v motorovom priestore?

Dopravné jednotky, ktorými sa prepravujú nebezpečné veci v kusových zásielkach, (nie cisterny), musia byť spravidla vybavené čím?

Archivuje sa doklad o periodickej skúške cisterny?

Komu po schválení schvaľujúci orgán posiela osvedčenie o schválení vozidla na prepravu niektorých nebezpečných vecí?

Ako musí byť výfukový systém skonštruovaný a umiestnený v prípade vozidiel EX/II, EX/III?

Kde musí byť inštalovaný hlavný vypínač akumulátora?

Ako musia byť obecne vedené výfukový systém a výfukové potrubie vozidla určeného na prepravu nebezpečných vecí?

Ktoré jednotky musia byť na bokoch, rovnobežne s pozdĺžnou osou dopravnej označené oranžovými tabuľami s identifikačnými číslami?

Aký musí byť motor v prípade vozidiel EX/II a EX/III?

Aká je platnosť osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí?

Čo znamená pojem "uzavreté vozidlo"?

Ako musia byť upravené oranžové tabule, ktoré sa nevzťahujú na prepravované nebezpečné veci alebo ich zvyšky?

Na čo sa používajú dopravné jednotky typu EX/II a EX/III?
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Ako bude označená 4 - komorová cisterna naplnená len jednou nebezpečnou látkou?

Vozidlá prepravujúce nebezpečné veci s celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 t uvedené do prevádzky po 1. júli 1995 musia byť vybavené obmedzovačom rýchlosti tak, aby rýchlosť 
vozidla neprekročila akú hodnotu?

Aká je povolená najmenšia vzdialenosť medzi zadnou stenou cisterny a zadnou stenou zariadenia na ochranu vozidiel proti nárazom zozadu?

Dopravné jednotky určené na prepravu nebezpečných vecí musia z hľadiska brzdového systému spĺňať požiadavky akého predpisu?

Čím sú chránené elektrické obvody proti nadmerne vysokej intenzite prúdu?

Ktorý predpis ustanovuje podmienky na typové schvaľovanie vozidiel typu EX/II, EX/III, FL, OX, AT?

Možno osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí predĺžiť na jeho zadnej strane?

Na osvetlenie vozidla sa môžu používať len aké žiarovky?

Aký iný doklad (potvrdenie) okrem dokladov vozidla musí na STK pri technickej kontrole cisternového vozidla predložiť jeho prevádzkovateľ?

Akú podmienku musí plniť elektrická inštalácia umiestnená za kabínou vodiča?

Aká podmienka sa vzťahuje na póly akumulátora vozidla prepravujúceho nebezpečné veci?

Čo sa uvádza do "Ďalších záznamov STK" Protokolu o technickej kontrole vozidla, po úspešnom absolvovaní kontroly podľa podmienok ADR?

Kto prideľuje evidenčné číslo Osvedčeniu o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí?

Periodické prehliadky cisterien (tlakových hydraulických skúšok) sa vykonávajú najčastejšie v akých lehotách?

Oranžovými tabuľami pripevnenými na prednej, zadnej a bočných stranách vozidla musia byť označené ktoré vozidlá?

Horľavé kvapaliny (napr. benzín) sú zaradené do ktorej triedy?
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Aké platia podmienky pri preprave plynov, ktoré majú v označení písmeno "T" (toxický)?

Akým spôsobom musia byť označené cisternové vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí?
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