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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

ΔΡΩΣΖΔΩΛ – ΑΠΑΛΣΖΔΩΛ 

ΓΗΑ ΣΖΛ ΔΚΠΔΓΩΖ ΣΖ ΤΙΖ 

 
1. Σν θαινθαίξη νδεγείηαη ηε κνηνζπθιέηα κε θνληό παληειόλη: 

α. 
Όρη, γηαηί κε ηελ παξακηθξή πηώζε ζα έρεηε ζνβαξέο ζσκαηηθέο 

θαθώζεηο. 
 

β. Λαη, αιιά κε πξνζνρή θαη κηθξή ηαρύηεηα. Ι 

γ. Λαη, αξθεί λα θνξάηε πξνζηαηεπηηθό θξάλνο. Ι 

 
 

 

2. 
Ση πξέπεη λα πξνζέμεη ηδηαίηεξα ν δηθπθιηζηήο πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη 
πξνζηαηεπηηθό θξάλνο: 

α. Σν θξάλνο λα είλαη έγρξσκν. Ι 

β. Σν θξάλνο λα είλαη εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ θαη λα ηαηξηάδεη ζην 
θεθάιη ηνπ δηθπθιηζηή πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη. 

 

γ. Σν θξάλνο λα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά αλεμάξηεηα αλ είλαη ή όρη 
εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ. 

Ι 

 
 

 

3. 
Μηα δίθπθιε κνηνζπθιέηα πνπ έρεη θηλεηήξα 75 cc θηλείηαη ζην 
επαξρηαθό νδηθό δίθηπν.Πνηό είλαη ην κέγηζην επηηξεπόκελν όξην 

ηαρύηεηαο κε ην νπνίν κπνξεί λα θηλείηαη: 

α. 70 km/h  

β. 80 km/h Ι 

γ. 100 km/h Ι 

 
 

 
5. Πόηε έρνπλ ηα ειαζηηθά ηεο κνηνζπθιέηαο θαιύηεξε απόδνζε: 

α. Όηαλ είλαη θξύα. Ι 

β. Όηαλ δεζηαζνύλ.  

γ. Έρνπλ πάληα ηελ ίδηα απόδνζε. Ι 

 
 

 

6. Γηαηί ν δηθπθιηζηήο, αθόκα θαη ηελ εκέξα, πξέπεη λα νδεγεί κε ηα θώηα 
αλακκέλα: 

α. Γηα λα είλαη θαιύηεξα νξαηόο.  

β. Γηα λα βιέπεη θαιύηεξα ηα αληηζέησο εξρόκελα νρήκαηα. Ι 

γ. Γηα λα βιέπεη θαιύηεξα ηα νρήκαηα πνπ αθνινπζεί. Ι 

 
 

 

7. 
Μηα δίθπθιε κνηνζπθιέηα πνπ έρεη θηλεηήξα 120 cc, θηλείηαη ζε νδό 
ηαρείαο θπθινθνξία. Πνην είλαη ην κέγηζην επηηξεπόκελν όξην 

ηαρύηεηαο κε ην νπνίν κπνξεί λα θηλείηαη: 

α. 110 km/h Ι 

β. 80 km/h  

γ. 90 km/h Ι 
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8. 

Η αιπζίδα πνπ κεηαδίδεη ηελ θίλεζε από ηνλ θηλεηήξα ζηνλ ηξνρό ηεο 

κνηνζπθιέηαο, πόζε θάζεηε αλνρή (λα παίδεη ειεύζεξα πάλσ-θάησ) 
πξέπεη λα έρεη, αλ εμεηαζηεί ζηε κέζε ηεο απνζηάζεσο θηλεηήξα- 

ηξνρνύ: 

α. 4 -5 cm. Ι 

β. 2 -3 cm.  

γ. Πξέπεη λα είλαη ζθηγκέλε ηειείσο. Ι 

 
 

 

9. ε έλα ηδαληθό θξελάξηζκα, ηη πνζνζηό ζπκκεηνρήο έρεη ην θξέλν θάζε 
ηξνρνύ ηεο κνηνζπθιέηαο : 

α. 75 % ν εκπξόζζηνο θαη 25% ν νπίζζηνο.  

 β. 50 % ν εκπξόζζηνο θαη 50 % ν νπίζζηνο. Ι 

γ. 25 % ν εκπξόζζηνο θαη 75 % ν νπίζζηνο. Ι 

 
 

 

10. Όηαλ βξέρεη θαη νδεγείηαη κνηνζπθιέηα, ζε πόζε απόζηαζε 

αθνινπζείηε έλα πξνπνξεπόκελν όρεκα : 

α. ε θάπνηα απόζηαζε πνπ θξίλεηαη αζθαιή. Ι 

β. Γηπιάζηα πεξίπνπ απ' όηη ζε ζηεγλό δξόκν.  

γ. Όζε θξαηάηε θαη ζε ζηεγλό δξόκν. Ι 

 
 

 

11. Αλ ζην δξόκν πνπ νδεγείηε ην δίθπθιν ππάξρεη έλα ηκήκα κε 
πξόζθαηε αζθαιηόζηξσζε ηη θάλεηε :  

α. Σν απνθεύγεηε. Ι 

β. Σν αγλνείηαη. Ι 

γ. Σν αθνινπζείηε γηαηί έρεη θαιύηεξν βαζκό πξνζθύζεσο.  

 
 

 

12. 
Πνηόλ ηύπν αλαθιεθηήξα (κπνπδί) ρξεζηκνπνηείηε ζηελ κνηνζπθιέηα 
ζαο : 

α. Ίδην ηύπν κε απηόλ πνπ ζπληζηά έλαο θίινο ζαο δηθπθιηζηήο. Ι 

β. Οπνηνλδήπνηε ηύπν, αξθεί λα κπνξεί λα βηδσζεί ζσζηά. Ι 

γ. 
Ίδην ή αληίζηνηρν ηύπν κε απηόλ πνπ θαζνξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

 

 
 

 

15. Οδεγώληαο ηε κνηνζπθιέηα ζαο, βξίζθεζηε πίζσ από έλα θνξηεγό 
απηνθίλεην, ηη θάλεηε : 

α. Σν πξνζπεξλάηε ή κέλεηε ζε αξθεηή απόζηαζε πίζσ ηνπ ώζηε λα 
έρεηε νξαηόηεηα. 

 

β. Σν πξνζπεξλάηε ώζηε λα έρεηε νπσζδήπνηε νξαηόηεηα. Ι 

γ. Αθνινπζείηε αθξηβώο από πίζσ ηνπ. Ι 

 
 

 

16. Πόζν ζθηθηό πξέπεη λα είλαη ην θξάλνο ηνπ δηθπθιηζηή ζην θεθάιη ηνπ 

: 

α. 
Ηδηαίηεξα ζθηθηό, ώζηε λα κε βγαίλεη ζε πεξίπησζε ζπγθξνύζεσο. 

Ι 

β. Λα εθαξκόδεη ρσξίο λα ζθίγγεη ην θεθάιη.  

γ. Πνιύ ραιαξό γηα λα κελ ηδξώλεη ην θεθάιη. Ι 
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17. 
Ξαθληθά ελώ νδεγείηε κε ην δίθπθιν ζαο, εκθαλίδεηαη ζην δξόκν κηα 
κπάια. Ση ζα θάλεηε: 

α. Θξαηάηε ζηαζεξή πνξεία. Ι 

β. Πξνζπαζείηε λα απνθύγεηε ηελ κπάια. Ι 

γ. Φξελάξεηε γηαηί πηζαλόλ λα ηελ αθνινπζεί θάπνην παηδί.  

 
 

 
18. Μπνξείηε λα ξπκνπιθείηε κε ην δίθπθιν ζαο : 

α. Έλα πνδήιαην. Ι 

β. Έλα άιιν δίθπθιν. Ι 

γ. Θαλέλα από ηα δύν.  

 
 

 

19. 
Πνηα από ηα παξαθάησ εμαξηήκαηα δελ απνηεινύλ εμνπιηζκό ηνπ 

δηθπθιηζηή: 

α. Κπόηεο θαη γάληηα. Ι 

β. Δπηηαρπληήξαο θαη δηαθόπηεο θώησλ.  

γ. Εώλε κέζεο θαη θξάλνο. Ι 

 
 

 

20. 

Μηα δίθπθιε κνηνζπθιέηα κε θηλεηήξα 200 cc, θηλείηαη ζε επαξρηαθό 

νδηθό δίθηπν. Πνην είλαη ην κέγηζην επηηξεπόκελν όξην ηαρύηεηαο κε ην 
νπνίν κπνξεί λα θηλείηαη: 

α. 70 km/h Ι 

β. 90 km/h  

γ. 100 km/h Ι 

 
 

 

21. Ξαθληθά, ελώ νδεγείηε ην δίθπθιν ζαο, ζπλαληάηε ζην δξόκν κηα 

κεγάιε θειίδα ιαδηνύ. Ση ζα θάλεηε: 

α. Πξνζπαζείηε λα ηελ απνθύγεηε κε θάζε ηξόπν. Ι 

β. Πεξλάηε κε θιεηζηό γθάδη θαη ζηαζεξό ηηκόλη ζε επζεία πνξεία.  

γ. Αλαπηύζζεηε ηαρύηεηα θαη πεξλάηε γξήγνξα ηελ θειίδα. Ι 

 
 

 

23. 
Όηαλ απμάλνληαο ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα ηνπ δηθύθινπ ζαο πεξλάηε 
ζηελ θόθθηλε πεξηνρή ηνπ ζηξνθόκεηξνπ, ηόηε ηη ζπκβαίλεη ζηελ 

ηππνδύλακε ηνπ δηθύθινπ : 

α. Κεηώλεηαη.  

β. Απμάλεηαη. Ι 

γ. Παξακέλεη ζηαζεξή. Ι 

 
 

 

24. ε πνην ύςνο πξέπεη λα βξίζθνληαη νη κνρινί θξέλνπ θαη ζπκπιέθηε 
ζην ηηκόλη ηνπ δηθύθινπ: 

α. Ιίγν ςειόηεξα από ην ηηκόλη. Ι 

β. Ιίγν ρακειόηεξα από ην ηηκόλη. Ι 

γ. ην ύςνο ηεο αλνηθηήο παιάκεο ηνπ νδεγνύ, όηαλ αθνπκπάεη ζην 
ηηκόλη. 
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25. ε κηα δηαζηαύξσζε έρεηε πξνηεξαηόηεηα νδεγώληαο ην δίθπθιν ζαο. 
Σελ δηεθδηθείηε επίκνλα : 

α. Λαη, γηαηί απηό είλαη λόκηκν. Ι 

β. Όρη, γηαηί ην αηύρεκα κε ην δίθπθιν δελ έρεη δπζάξεζηεο 
ζπλέπεηεο γηα ηνλ αλαβάηε ηνπ. 

Ι 

γ. Όρη, γηαηί απηό είλαη επηθίλδπλν.  

 
 

 

26. Όηαλ αθνινπζείηε, νδεγώληαο ηε κνηνζπθιέηα ζαο, έλα απηνθίλεην, ζε 
πνηέο ζέζεηο απνθεύγεηε λα ηνπνζεηείζηε : 

α. Αξηζηεξά από ην απηνθίλεην. Ι 

β. Αθξηβώο πίζσ από ην απηνθίλεην. Ι 

γ. ηηο ζέζεηο εθείλεο πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηνπο θαζξέπηεο ηνπ 
απηνθηλήηνπ. 

 

 
 

 

27. Πνηόλ ηύπν ιαδηνύ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηνλ θηλεηήξα ηεο κνηνζπθιέηαο 
ζαο θαη θάζε πόηε αιιάδεηε ιάδηα: 

α. Σνλ ηύπν πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο θαη αιιάδεηε ιάδηα όηαλ 
αληηιεθζείηε όηη ν θηλεηήξαο ππεξζεξκαίλεηαη. 

Ι 

β. 
Σνλ ηύπν πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο θαη αιιάδεηε θάζε 1000 

Km. 
Ι 

γ. 
Σνλ ηύπν πνπ έρεη ηε ξεπζηόηεηα πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο θαη 

αιιάδεηε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζύκθσλα κε όζα 
θαζνξίδνπλ νη θαηαζθεπαζηέο ησλ ιαδηώλ ηεο κνηνζπθιέηαο. 

 

 
 

 

29. ε κηα ζύγθξνπζε κνηνζπθιέηαο κε απηνθίλεην ηη πηζηεύεηε όηη 

πξνζηαηεύεη ην δηθπθιηζηή : 

α. Σν θαιύηεξν ληύζηκν θαη ην ζσζηό πξνζηαηεπηηθό θξάλνο.  

β. Ζ κηθξή κάδα ηεο κνηνζπθιέηαο. Ι 

γ. Ζ εθηίλαμε ηνπ από ηε κνηνζπθιέηα. Ι 

 
 

 

30. Μηα κνηνζπθιέηα πνπ αλαπηύζζεη ηαρύηεηα πάλσ από 40 km/h πξέπεη 
λα δηαζέηεη: 

α. Κέρξη δύν θώηα πνξείαο, ηνπνζεηεκέλα ζπκκεηξηθά ην έλα θνληά 
ζην άιιν. 

 

β. Γελ επηβάιιεηαη λα έρεη θώηα πνξείαο. Ι 

γ. Κόλν θώηα δηαζηαπξώζεσο. Ι 

 
 

 

31.  
Σν αλώηεξν επηηξεπόκελν όξην ηαρύηεηαο κηαο δίθπθιεο κνηνζπθιέηαο 
κε θηλεηήξα πάλσ από 125 cc, όηαλ θηλείηαη ζε απηνθηλεηόδξνκν είλαη: 

α. 60 km/h. Ι 

β. 75 km/h. Ι 

γ. 130 km/h.  
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32. 

Πιεζηάδεηε νδεγώληαο ην δίθπθιν ζαο ζε δηαζηαύξσζε, όπνπ ν 
θσηεηλόο ζεκαηνδόηεο δείρλεη θόθθηλν θσο. ην νδόζηξσκα κπξνζηά 

ππάξρεη ζεκαζκέλε δηάβαζε πεδώλ. Πνπ ζα ζηακαηήζεηε πεξηκέλνληαο 
ν ζεκαηνδόηεο λα δείμεη πξάζηλν θσο : 

α. Δπάλσ ζηελ ζεκαζκέλε δηάβαζε πεδώλ. Ι 

β. Κόιηο πεξάζεηε ηε ζεκαζκέλε δηάβαζε ησλ πεδώλ. Ι 

γ. Πξηλ αθξηβώο από ηελ ζεκαζκέλε δηάβαζε πεδώλ.  

 
 

 
33. Ο νδεγόο κηαο κνηνζπθιέηαο ππνρξενύηαη λα νδεγεί: 

α. Λα θξαηά ην ηηκόλη κε ηα δπό ηνπ ρέξηα, εθηόο αλ δίλεη ζήκα 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Ο.Θ. 
 

β. Λα θξαηά ην ηηκόλη κε ην δεμί ρέξη. Ι 

γ. Λα θξαηά ην ηηκόλη κε ην αξηζηεξό ρέξη. Ι 

 
 

 

34. 
ε πνηα ζεκεία γύξσ από έλα θνξηεγό ή ιεσθνξείν δελ δηαθξίλεηαη 
έλα δίθπθιν από ηνλ νδεγό ηνπ θνξηεγνύ ή ηνπ ιεσθνξείνπ : 

α. Αξηζηεξά θαη από ην κέζν ηνπ κήθνπο ηνπ θαη πίζσ. Ι 

β. Αθξηβώο από πίζσ ηνπ.  

γ. Γεμηά θαη από ην κέζν ηνπ κήθνπο ηνπ θαη πίζσ. Ι 

 
 

 

35. Οδεγείηε ην δίθπθιν ζαο θαη γηα θάπνηα αηηία εθλεπξίδεζηε ππεξβνιηθά. 
Πώο ελεξγείηε: 

α. Αλαπηύζζεηε ηαρύηεηα, αδηαθνξώληαο γηα ηελ θαηάζηαζε ζαο. Ι 

β. ηακαηάηε ηελ νδήγεζε κέρξη λα εξεκήζεηε.  

γ. Οδεγείηε κε κεησκέλε ηαρύηεηα. Ι 

 
 

 

36. Πηζηεύεηε όηη ηα θώηα ηεο κνηνζπθιέηαο πξέπεη λα είλαη αλακκέλα θαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο : 

α. Λαη, γηαηί έηζη γίλεηαη επθνιόηεξα αληηιεπηή από ηνπο νδεγνύο 

ησλ άιισλ νρεκάησλ. 
 

β. Όρη, γηαηί αδεηάδεη ν ζπζζσξεπηήο. Ι 

γ. Όρη, γηαηί έηζη κεηώλνπλ ηελ νξαηόηεηα ησλ νδεγώλ ησλ άιισλ 
νρεκάησλ. 

Ι 

 
 

 

37. Αλ ζε κηα αλάβαζε κε ην δίθπθιν ζαο αληηιεθζείηε όηη ε ζρέζε πνπ 
έρεηε ζην θηβώηην ηαρπηήησλ δελ ηξαβάεη ηη θάλεηε: 

α. Παηηλάξεηε ην ζπκπιέθηε ώζηε λα αλέβνπλ νη ζηξνθέο ηνπ 
θηλεηήξα. 

Ι 

β. Αλνίγεηε ηέξκα ην γθάδη. Ι 

γ. Θαηεβάδεηε κηα ζρέζε.  
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38. Όηαλ ηνπνζεηείηε κηα ζράξα ζην πίζσ κέξνο ηνπ δηθύθινπ, ηη πξέπεη λα 
πξνζέρεηε ηδηαίηεξα : 

α. Λα είλαη θαηά ην δπλαηόλ κπξνζηά θαη ρακειά, ώζηε λα 
επεξεάδεηαη ιηγόηεξν ην θέληξν βάξνπο. 

 

β. Λα ζηεξίδεηαη ζην πιαίζην ηνπ δηθύθινπ. Ι 

γ. Λα είλαη αξθεηά θαξδηά ώζηε λα ζηεξεώλνληαη θαιά ηα 

αληηθείκελα πνπ ζα θνξηώλεηε. 
Ι 

 
 

 

41. 
Ο έιεγρνο ηεο αλνρήο ησλ βαιβίδσλ ηνπ θηλεηήξα ηνπ δηθύθινπ 
γίλεηαη: 

α. Από ηνλ νδεγό ηνπ δηθύθινπ. Ι 

β. Από νπνηνλδήπνηε νδεγεί ην δίθπθιν. Ι 

γ. Κόλν από ζπλεξγείν πνπ ιεηηνπξγεί λόκηκα.  

 
 

 

42. Πνηόλ ζεσξείηε ζσζηό ηξόπν γηα ην πξνζπέξαζκα πξνπνξεπόκελνπ 

νρήκαηνο: 

α. Από αξηζηεξά ή δεμηά κε κεγάιε ηαρύηεηα. Ι 

β. Από αξηζηεξά θαη όζν πην αξγά κπνξνύκε. Ι 

γ. 
Από αξηζηεξά θαη αθνύ θάλεηε γλσζηή ηελ παξνπζία θαη ηελ 
πξόζεζε ζαο ρξεζηκνπνηώληαο όιε ηελ επηηάρπλζε πνπ 
δηαζέηεηε. 

 

 
 

 

44. Γηαηί είλαη απαξαίηεην ν δηθπθιηζηήο λα θνξάεη ην πξνζηαηεπηηθό ηνπ 
θξάλνο: 

α. Γηόηη ην απαηηεί ν λόκνο. Ι 

β. Γηόηη ππάξρεη θίλδπλνο λα πιεξώζεη πξόζηηκν. Ι 

γ. Γηόηη ζε πεξίπησζε πηώζεσο νη ζπλέπεηεο ρσξίο ην πξνζηαηεπηηθό 
θξάλνο κπνξεί λα είλαη ηξαγηθέο. 

 

 
 

 

45. Σν θσο δηαζηαπξώζεσο ηνπ δηθύθινπ ζαο πξέπεη λα θσηίδεη επαξθώο 

ηελ νδό θαηά ηελ λύθηα κε ζπλζήθεο αίζξηεο: 

α. Σνπιάρηζηνλ 10 m κπξνζηά από ηελ κνηνζπθιέηα. Ι 

β. Σνπιάρηζηνλ 20 m κπξνζηά από ηελ κνηνζπθιέηα . Ι 

γ. Σνπιάρηζηνλ 40 m κπξνζηά από ηελ κνηνζπθιέηα.  

 
 

 

46. 
Γηαηί είλαη επηθίλδπλν λα νδεγείηε ην δίθπθιν ζαο ππν ηελ επίδξαζε 
έζησ θαη κηθξήο πνζόηεηαο νηλνπλεύκαηνο (π.ρ έλα πνηήξη κπύξαο) : 

α. 
Γηόηη θηλδπλεύεηε λα ππνζηείηε θπξώζεηο αλ ζαο θάλνπλ 
αιθνηέζη. 

Ι 

β. Γηόηη κεηώλεηαη ν βαζκόο αληηδξάζεσο ζαο.  

γ. Γηόηη ε κπύξα πεξηέρεη κεγάιε πνζόηεηα νηλνπλεύκαηνο. Ι 
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47. 

Σν αλώηαην επηηξεπόκελν όξην ηαρύηεηαο κηαο δίθπθιεο κνηνζπθιέηαο 

κε θηλεηήξα πάλσ από 125 cc, όηαλ θηλείηαη ζε νδό ηαρείαο 
θπθινθνξίαο είλαη : 

α. 50 km/h Ι 

β. 110 km/h  

γ. 70 km/h Ι 

 
 

 
48. Η αιπζίδα ηεο κνηνζπθιέηαο ρξεηάδεηαη πεξηνδηθή ιίπαλζε : 

α. Λαη, γηαηί έηζη κεηώλνληαη νη θζνξέο θαη ε ζεξκνθξαζία ηόζν ηεο 
αιπζίδαο όζν θαη ησλ γξαλαδηώλ κεηαδόζεσο ηεο θηλήζεσο. 

 

β. Όρη, γηαηί θξνληίδεη ν θηλεηήξαο γηα ηελ ιίπαλζε ηεο. Ι 

γ. Όρη, γηαηί έηζη κπνξεί λα βγεη από ηα γξαλάδηα θαη λα 
αθηλεηνπνηήζεη ηνλ πίζσ ηξνρό. 

Ι 

 
 

 

49. 

Γηαπηζηώλεηε όηη κηα κνηνζπθιέηα εθπέκπεη νπζίεο ή πξνηόληα 

βιαπηηθά γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ ή πνπ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ 
πεξηζζόηεξν από ηα επηηξεπόκελα όξηα. Πώο ηηκσξείηαη απηή ε 
παξάβαζε: 

α. Γελ έρεη θακία ζπλέπεηα ε παξάβαζε απηή. Ι 

β. Κόλν κε πξόζηηκν. Ι 

γ. 
Κε πξόζηηκν θαη επη ηόπνπ αθαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ θπθινθνξίαο 

ηεο κνηνζπθιέηαο από ην αξκόδην όξγαλν πνπ βεβαηώλεη ηελ 
παξάβαζε. 

 

 
 

 

50. Σν πγξό ηνπ ζπζζσξεπηή ηνπ δηθύθινπ ζαο ρξεηάδεηαη έιεγρν θαη ηη 

είδνπο: 

α. Υξεηάδεηαη έιεγρν γηα ην αλ ν ζπζζσξεπηήο είλαη αξθεηά 

θνξηηζκέλνο. 
Ι 

β. Γελ ρξεηάδεηαη έιεγρνο. Ι 

γ. Διέγρεηαη πεξηνδηθά ε ζηάζκε ησλ πγξώλ ηνπ θαη ζπκπιεξώλεηαη 
κε απνζηαγκέλν λεξό. 

 

 
 

 
51. Σα θώηα πνξείαο κηαο δίηξνρεο κνηνζπθιέηαο έρνπλ ρξώκα : 

α. Ιεπθό.  

β. Πξάζηλν. Ι 

γ. Θόθθηλν. Ι 

 
 

 

52. Γηαπηζηώλεηε όηη ην ζύζηεκα πεδήζεσο ηνπ δηθύθινπ ζαο δελ 

ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. Ση πξέπεη λα θάλεηε: 

α. Θα δεηήζεηε ηελ βνήζεηα ελόο θίινπ πνπ επθαηξηαθά αζρνιείηαη 

κε ηέηνηα ζέκαηα. 
Ι 

β. Θα θξνληίζεηε λα ην επηζθεπάζεηε κόλνη ζαο. Ι 

γ. Θα απεπζπλζείηε ζε ζπλεξγείν επηζθεπήο πνπ ιεηηνπξγεί λόκηκα 
γηα ηελ επηζθεπή θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
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53. Οη ληίδεο γθαδηνύ, ζπκπιέθηε θαη θξέλσλ ηνπ δηθύθινπ ρξεηάδνληαη 
ιίπαλζε: 

α. Όρη, γηαηί ν θαηαζθεπαζηήο έρεη θξνληίζεη γηα ηελ ιίπαλζε ηνπο. Ι 

β. Υξεηάδνληαη πεξηνδηθό έιεγρν θαη ιίπαλζε γηαηί δηαθνξεηηθά 
μεξαίλνληαη θαη θόβνληαη. 

 

γ. Υξεηάδνληαη ιίπαλζε όηαλ ν νδεγόο αληηιακβάλεηαη όηη αξρίδνπλ 
λα ζθίγγνπλ. 

Ι 

 
 

 

54. 
Γηαπηζηώλεηαη όηη κηα κνηνζπθιέηα πξνθαιεί, θαηά ηελ θίλεζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο, ζόξπβν πέξαλ ηνπ επηηξεπόκελνπ νξίνπ. Πσο 
ηηκσξείηαη ε παξάβαζε απηή: 

α. Κόλν κε πξόζηηκν. Ι 

β. 
Κε πξόζηηκν θαη κε επη ηόπνπ αθαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ 
θπθινθνξίαο ηεο κνηνζπθιέηαο από απηόλ πνπ βεβαηώλεη ηελ 

παξάβαζε.  

 

γ. Γελ έρεη θακία ζπλέπεηα ε παξάβαζε απηή. Ι 

 
 

 

55.  
Μηα δίθπθιε κνηνζπθιέηα πνπ έρεη θηλεηήξα 80 cc θηλείηαη ζε 
απηνθηλεηόδξνκν. Πνην είλαη ην κέγηζην επηηξεπόκελν όξην ηαρύηεηαο 

κε ην νπνίν κπνξεί λα θηλείηαη : 

α. 45 km/h. Ι 

β. 80 km/h.  

γ. 100 km/h. Ι 

 
 

 

56. Γηαηί νη απνζβεζηήξεο θξαδαζκώλ (ακνξηηζέξ) ηνπ δηθύινπ πεξηέρνπλ 
θαη ιάδη : 

α. Γηα λα είλαη ζόξπβε ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ρσξίο θζνξέο. Ι 

β. Γηαηί ην ιάδη δίλεη ειαζηηθόηεηα ζην ζύζηεκα πεδήζεσο. Ι 

γ. Γηαηί κε ην ιάδη επηηπγράλεηαη θαιύηεξε απόζβεζε θξαδαζκώλ 
πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηηο αλσκαιίεο ηνπ δξόκνπ. 

 

 
 

 

57. Η εηδηθή δώλε πνπ θνξάεη ν δηθπθιηζηήο ζηε κέζε ηνπ ρξεζηκεύεη : 

α. Γηα  λα ζηεξίδεηαη θαιύηεξα ζην δίθπθιν. Ι 

β. 
Γηα λα ζπγθξαηεί ηε ζπνλδπιηθή ηνπ ζηήιε, λα πξνζηαηεύεη ηα 
λεθξά θαη ηα ππόινηπα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο 

κέζεο. 

 

γ. Γηα ιόγνπο αηζζεηηθήο. Ι 

 
 

 

58. 
Σν θσο πνξείαο (ή ηα θώηα πνξείαο αλ είλαη δύν) ηνπ δηθύθινπ πξέπεη 
λα θσηίδεη (ή λα θσηίδνπλ) επαξθώο ηελ νδό θαηά ηελ λύθηα, όηαλ νη 
ζπλζήθεο είλαη αίζξηεο, ζε απόζηαζε : 

α. Σνπιάρηζηνλ 50 m κπξνζηά από ην δίθπθιν. Ι 

β. Σνπιάρηζηνλ 100 m κπξνζηά από ην δίθπθιν.  

γ. Σνπιάρηζηνλ 70 m κπξνζηά από ην δίθπθιν. Ι 
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59. 
Γηαπηζηώλεηε όηη ν νδεγόο κηαο κνηνζπθιέηαο νδεγεί γηα επίδεημε 
ηθαλόηεηαο θαη εληππσζηαζκό ή εθηειεί απηνζρέδηνπο αγώλεο. Πώο 

ηηκσξείηαη κηα ηέηνηα παξάβαζε : 

α. Κόλν κε πξόζηηκν. Ι 

β. Κε πξόζηηκν θαη αθαίξεζε επη ηόπνπ ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο. Ι 

γ. Κε πξόζηηκν θαη κε επη ηόπνπ αθαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ 
θπθινθνξίαο ηεο κνηνζπθιέηαο θαη ηεο άδεηαο ηθαλόηεηαο ηνπ 

νδεγνύ από απηόλ πνπ βεβαηώλεη ηελ παξάβαζε γηα 30 εκέξεο. 

 

 
 

 

60. Αλ κε ην δίθπθιν ζαο κεηαθέξεηε θάπνην κεγάιν αληηθείκελν, ηόηε 
απηό επηηξέπεηαη λα πξνεμέρεη : 

α. Κόλν από ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ δηθύθινπ ιηγόηεξν από 0,50 m. Ι 

β. 
Θαη από  ηηο δύν πιεπξέο (δεμηά θαη αξηζηεξά) ηνπ δηθύθινπ, 

ιηγόηεξν από 0,50 m. 
Ι 

γ. Από ηηο πιεπξέο ηνπ δηθύθινπ ή ηνπ εκπξόο ή ηνπ πίζσ αθξαίνπ 

ζεκείνπ, ιηγόηεξν από 0,50 m. 
 

 
 

 
61. Οδεγώληαο ηελ κνηνζπθιέηα ζαο δελ επηηξέπεηαη : 

α. Λα θξαηάηε ην ηηκόλη κε ηα δπό ζαο ρέξηα. Ι 

β. Λα ρξεζηκνπνηήηε αθνπζηηθά πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε θνξεηό 
ξαδηόθσλν ή καγλεηόθσλν. 

 

γ. Λα θηλήζζε ζην δεμηό άθξν ηνπ νδνζηξώκαηνο. Ι 

 
 

 

62. 
Μεηά από κηα πηώζε ή κηθξή ζύγθξνπζε πνπ δελ έρεη ζπλέπεηεο γηα 
ηνπο επηβάηεο ηεο κνηνζπθιέηαο, ηη πξέπεη λα θάλεη ν νδεγόο ηεο 
κνηνζπθιέηαο : 

α. Λα κεηαθέξεη ηε κνηνζπθιέηα ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ θαη λα 
ζπλερίζεη ην ηαμίδη ηνπ κε άιιν κέζν. 

Ι 

β. 

Λα θξνληίζεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ, ηνλ ζπλεπηβάηε ηνπ θαη λα 
ζπλερίζεη ην ηαμίδη ηνπ εθόζνλ ειέγμεη πξνζεθηηθά ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο κνηνζπθιέηαο ηνπ θαη δηαπηζηώζεη όηη κπνξεί λα ηελ νδεγήζεη 
κε αζθάιεηα. 

 

γ. Λα κεηαβεί γηα θάζε ελδερόκελν ζε εθεκεξεύνλ λνζνθνκείν γηα 
εμεηάζεηο. 

Ι 

 
 

 
63. Γηαηί ν δηθπθιηζηήο δελ πξέπεη λα θάλεη επηδείμεηο ζηνλ δξόκν: 

α. Γηαηί ελνρινύληαη απηνί πνπ ηνλ βιέπνπλ. Ι 

β. Γηαηί θηλδπλεύεη λα πάξεη θιήζε από όξγαλν ηεο Σξνραίαο. Ι 

γ. Γηαηί νη ελέξγεηεο απηέο έρνπλ ζεκαληηθό βαζκό επηθηλδπλόηεηαο, 

νη δξόκνη ρξεζηκνπνηνύληαη από όινπο θαη δελ πξέπεη λα 
απεηινύκε ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα θαη ηε δσή ησλ άιισλ. 

 

 
 

 

65. Πώο πξαγκαηνπνηείηε (παίξλεηε) κε ηελ κνηνζπθιέηα ζαο κηα αλνηρηή 

ζηξνθή: 

α. Γηαγξάθεηε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή θακπύιε, πάληα κέζα ζηελ 

ισξίδα θηλήζεσο ζαο, κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. 
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β. Γηαγξάθεηε κηα θακπύιε απμάλνληαο ηαρύηεηα. Ι 

γ. ηξίβεηε κε ζπλερείο κηθξέο γσλίεο. Ι 

 
 

 

66. ε έλα ζρεκαηηζκό δηθύθισλ (νκαδηθή νδήγεζε), πνην δίθπθιν παίξλεη 
ηελ ηειεπεηαία ζέζε : 

α. Οπνηνδήπνηε δίθπθιν. Ι 

β. Σν δίθπθιν πνπ πεγαίλεη πην αξγά. Ι 

γ. Σν δίθπθιν πνπ κπνξεί λα αλαπηύμεη ηε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα.  

 
 

 

67. Οδεγώληαο κε ηε κνηνζπθιέηα όηαλ βξέρεη ηη πξέπεη λα έρεηε ππόςε 
ζαο γηα λα νδεγείηε κε αζθάιεηα : 

α. Λα απνθεύγεηε ηα ζεκεία ηνπ δξόκνπ πνπ έρνπλ πνιύ λεξό. Ι 

β. Λα κελ ρξεζηκνπνηείηε ην κπξνζηηλό θξέλν. Ι 

γ. 
Δπεηδή ε απόζηαζε αθηλεηνπνίεζεσο κεγαιώλεη ζε πεξίπησζε 
πεδήζεσο πξέπεη λα ηεξείηε κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο από όηη 

ζπλήζσο. 

 

 
 

 

68. ε πεξίπησζε αλάγθεο γηα άκεζε αθηλεηνπνίεζε ηεο κνηνζπθιέηαο ζαο 
πόζε πίεζε αζθείηε ζηα θξέλα ηεο : 

α. Γελ ππάξρεη όξην. Ι 

β. Σόζε ώζηε λα αθηλεηνπνηεζεί ν πίζσ ηξνρόο. Ι 

γ. Σε κεγαιύηεξε πνπ δελ κπινθάξεη ν ηξνρόο.  

 
 

 

69. 

Οδεγείηε ηε κνηνζπθιέηα ζαο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα θαη ην ζύζηεκα 

πεδήζεσο βξίζθεηε ζε θαιή θαηάζηαζε. Από ηη εμαξηάηαη ε απόζηαζε 
αθηλεηνπνηήζεσο ηεο κνηνζπθιέηαο ζαο : 

α. Από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ι 

β. Από ηνλ ηύπν ησλ θξέλσλ. Ι 

γ. Από ηελ θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο, ησλ ειαζηηθώλ ζαο θαη 
ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

 
 

 

70. Πξέπεη λα αιιάδεηε ηελ πίεζε ησλ ειαζηηθώλ αλάινγα κε ηνλ θαηξό : 

α. Λαη. Απμάλεηε ηελ πίεζε ζε θξύν θαηξό. Ι 

β. Λαη. Απμάλεηε ηελ πίεζε ζε δεζηό θαηξό. Ι 

γ. 
Όρη. Υξεζηκνπνηείηε ηελ ίδηα πίεζε πάληα, πξνζέρνληαο ε κέηξεζε 

ηεο πηέζεσο λα γίλεηαη όηαλ ηα ιάζηηρα είλαη θξύα. 
 

 
 

 

71. 
Πνηνη από ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο, πνπ αθνξνύλ ην δίθπθιν ζαο, 

πξέπεη λα γίλνληαη ζε εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν πνπ ιεηηνπξγεί λόκηκα : 

α. Έιεγρνο αλαθιεθηήξα κόλνλ. Ι 

β. Έιεγρνο ηνπ αλαθιεθηήξα, ηεο ηάζεσο ηεο αιπζίδαο θαη εηδηθά ν 

έιεγρνο ηνπ εμαεξησηήξα. 
 

γ. Έιεγρνο ηεο ηάζεσο ηεο αιπζίδαο κόλνλ. Ι 
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72. Γηα ηαρύηεξε δπλαηή αθηλεηνπνίεζε ηεο κνηνζπθιέηαο ζαο πνηνο 
ηξνρόο πξέπεη λα κπινθάξεη: 

α. Ο εκπξόζζηνο ηξνρόο. Ι 

β. Θαλέλαο ηξνρόο.  

γ. Ο νπίζζηνο ηξνρόο. Ι 

 
 

 
73. Πνηα ζεσξείηαη ε ζσζηή ζέζε θαηά ηελ νδήγεζε ηνπ δηθύθινπ: 

α. 
Κε ηα γόλαηα ζθηγκέλα ζηελ δεμακελή ηεο βελδίλεο, ηα πόδηα λα 

παηάλε θαιά ζηα ππνπόδηα θαη ηα ρέξηα λα θξαηάλε ζηαζεξά ην 
ηηκόλη. 

 

β. Κε ηα γόλαηα αλνηθηά, γηαηί έηζη επεξεάδεηαη ην θέληξν βάξνπο 
επθνιόηεξα. 

Ι 

γ. Γελ έρεη ζεκαζία ε ζηάζε. Ι 

 
 

 

74. ε κηα θαηάβαζε κε ζεκαληηθή θιίζε πνηα ζρέζε ηνπ θηβσηίνπ 
ηαρπηήησλ ηεο κνηνζπθιέηαο ρξεζηκνπνηείηε : 

α. Σελ πξώηε. Ι 

β. Σε δεύηεξε. Ι 

γ. Δθείλε κε ηελ νπνία αλεβαίλεηε ην ίδην ηκήκα ηνπ δξόκνπ ή 
ηκήκα άιινπ δξόκνπ κε παξόκνηεο θιίζεηο. 

 

 
 

 

75. Οη απνζβεζηήξεο θξαδαζκώλ ηεο κνηνζπθιέηαο παξνπζηάδνπλ δηαξξνή 
ιαδηνύ. Ση θάλεηε : 

α. Πξνζέρεηε λα κελ θηάζεη ην ιάδη ζηα θξέλα ή ηνπο ηξνρνύο. Ι 

β. 
Αθελόο κελ πξνζέρεηε λα κελ θηάζεη ην ιάδη ζηα θξέλα ή ζηνπο 

ηξνρνύο θαη αθεηέξνπ επηζθεπάδεηε ακέζσο ηε δηαξξνή γηαηί 
αιιάδεη ε ζπκπεξηθνξά ηεο κνηνζπθιέηαο. 

 

γ. Γελ αλεζπρείηε άκεζα γηαηί πεξηέρνπλ αξθεηό ιάδη θαη απαηηείηαη 
αξθεηόο ρξόλνο γηα λα θζαξνύλ από έιιεηςε ιαδηνύ. 

Ι 

 
 

 

76. 
ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηε δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ αλαθιεθηήξα 
ζηε κνηνζπθιέηα ζαο από απηόλ πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο ηεο 
ηη κπνξεί λα ζπκβεί : 

α. Λα κελ ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο θαη λα ραιάζεη ην ζύζηεκα 
αλάθιεμεο. 

 

β. Λα ππνζηεί βιάβε ν θηλεηήξαο. Ι 

γ. Λα κελ ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα πέδεζεο. Ι 

 
 

 

77. ηελ πόιε πξνζπεξλάηε κε ην δίθπθιν ζαο ζηακαηεκέλν ιεσθνξείν. Ση 
πξνζέρεηε ηδηαίηεξα: 

α. Αλ ζα μεθηλήζεη ην ιεσθνξείν. Ι 

β. Αλ ζα εκθαληζηεί θάπνηνο πεδόο κπξνζηά από ην ιεσθνξείν. Ι 

γ. Όια ηα παξαπάλσ.  
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78. Πνηα ζεσξείηε πην αζθαιή ζέζε γηα ην δίθπθιν πνπ ηαμηδεύεη ζηελ 

εζληθή νδό ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα νρήκαηα: 

α. Αλάκεζα από έλαλ όκηιν απηνθηλήησλ. Ι 

β. Πνιύ κπξνζηά ή πνιύ πίζσ από ηα άιια απηνθίλεηα.  

γ. Σν δεμηό άθξν ηεο νδνύ. Ι 

 
 

 

80. 
Κάζε πόηε πξέπεη λα ειέγρεηε ηε ζηάζκε ηνπ ιαδηνύ ηνπ δηθύθινπ ζαο 
: 

α. Πξηλ από θάζε ρξήζε.  

β. Θάζε 1.000 km. Ι 

γ. Θάζε 2.000 km. Ι 

 
 

 
81. Πώο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ν ζπλεπηβάηεο ηνπ δηθύθινπ : 

α. Από ηε ζράξα ή ην ζρεηηθό εμάξηεκα πνπ ππάξρεη πίζσ ηνπ. Ι 

β. Από ηνλ νδεγό ζθίγγνληαο ηα γόλαηα ηνπ. Ι 

γ. 
Παηά θαιά ζηα ππνπόδηα θαη θξαηά ραιαξά αιιά ζηαζεξά ηνλ 
νδεγό από ηε κέζε ή από ηε ρεηξνιαβή ηνπ θαζίζκαηνο αλ 

ππάξρεη. 

 

 
 

 

82. 
Δλώ νδεγείηε ην δίθπθιν ζαο έλαο πεδόο πνπ δηαζρίδεη ηνλ δξόκν 
κπξνζηά ζαο ζηακαηά απόηνκα ζηε κέζε ηνπ δξόκνπ. Ση ζα θάλεηε : 

α. 
Θα θξελάξεηε (ηξνρνπεδήζεηε) όζν ην δπλαηόλ πην απόηνκα. 

Ι 

β. Θα πξνζπαζήζεηε λα ηνλ απνθύγεηε είηε αιιάδνληαο πνξεία είηε 

θξελάξνληαο κε αζθάιεηα. 
 

γ. Θα πξνζπαζήζεηε λα ηνλ πξνζπεξάζεηε. Ι 

 
 

 

83. Μηα θζαξκέλε ή θνκέλε εμάηκηζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απόδνζε ηνπ 
θηλεηήξα: 

α. Όρη, δελ ηελ επεξεάδεη. Ι 

β. 
Λαη, ηελ επεξεάδεη αιιάδνληαο απξόβιεπηα ηελ ηππνδύλακε, 
απμάλνληαο ηνλ ζόξπβν θαη κεηώλνληαο ηελ καθξνβηόηεηα ηνπ 

θηλεηήξα. 

 

γ. Λαη, ηελ επεξεάδεη ζεηηθά. Ι 

 
 

 

85. 
Ο ζπλεπηβάηεο ζηε κνηνζπθιέηα παίδεη ξόιν ζηελ νδήγεζε ηεο θαη 
γηαηί : 

α. Όρη, γηαηί δελ ηελ νδεγεί. Ι 

β. Λαη, γηαηί επεξεάδεη ην θέληξν βάξνπο ηεο.  

γ. Λαη, γηαηί ην όρεκα γίλεηαη βαξύηεξν. Ι 
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86. 
Οδεγώληαο ην δίθπθιν ζαο πιεζηάδεηε ζε κηα ζηξνθή. Πσο 

ζπκπεξηθέξεζηε : 

α. Αλαπηύζζεηε ηαρύηεηα γηα λα πεξάζεηε γξήγνξα ηε ζηξνθή. Ι 

β. Αλαπηύζζεηε ηαρύηεηα, γέξλεηε πιεζηάδνληαο ζην έδαθνο θαη 
πεξλάηε ηε ζηξνθή. 

Ι 

γ. Διέγρεηε ην δξόκν, παίξλεηε ζέζε θαη ξπζκίδεηε ηελ ηαρύηεηα 
ζαο θαη ηε ζρέζε ζην θηβώηην ηαρπηήησλ. 

 

 
 

 

87. Μηα θζαξκέλε ή θνκκέλε εμάηκηζε κπνξεί λα πξνμελήζεη βιάβε ζηνλ 

θηλεηήξα ηνπ δηθύθινπ : 

α. Δπεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απόδνζε ηνπ θηλεηήξα εηδηθά αλ πξόθεηηαη 

γηα δίρξνλν. 
 

β. Γελ πξνμελεί βιάβε ζηνλ θηλεηήξα, αιιά ηνλ απνξπζκίδεη. Ι 

γ. Γελ δεκηνπξγεί θαλέλα πξόβιεκα. Ι 

 
 

 

88. Αλ αληηζέησο εξρόκελν όρεκα αλάβεη ηα κεγάια ηνπ θώηα κε 

απνηέιεζκα λα κελ βιέπεηε ηη θάλεηε : 

α. Αλάβεηε θαη εζείο ηα κεγάια θώηα ηεο κνηνζπθιέηαο ζαο. Ι 

β. 
Θιείλεηε ην γθάδη, αλάβεηε ηε κεζαία ζθάια ησλ θώησλ ζαο θαη 
αθνινπζείηε ηηο γξακκέο ηεο νξηδόληηαο ζήκαλζεο, θηλνύκελνη όζν 
ην δπλαηόλ δεμηόηεξα. 

 

γ. Σξνρνπεδείηε. Ι 

 
 

 
89. Μηα βαζηθή κεηαηξνπή ζην δίθπθιν ζαο : 

α. Γελ επεξεάδεη ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο ηνπ δηθύθινπ. Ι 

β. Δίλαη επηθίλδπλε εθόζνλ γίλεηαη ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ 

πξνβιεπόκελσλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ θαηαθεπαζηή. 
 

γ. Κπνξείηε λα ηελ θάλεηε κόλνη ζαο. Ι 

 
 

 

90. 
ε πνην ζεκείν γύξσ από ην επηβαηηθό απηνθίλεην κπνξεί 
κηα κνηνζπθιέηα λα κελ γίλεη αληηιεπηή από ηνλ νδεγό 
ηνπ απηνθηλήηνπ: 

  

α. Αξηζηεξά κόλν. Ι 

β. 
Όηαλ θηλείηαη κέζα ζηηο λεθξέο γσλίεο ησλ θαζξεθηώλ ηνπ 

απηνθηλήηνπ. 
 

γ. Αθξηβώο πίζσ από ην απηνθίλεην. Ι 

 
 

 

91. Πνηα είλαη ε ζσζηή ζέζε γηα ην ζώκα ηνπ ζπλεπηβάηε ηεο 
κνηνζπθιέηαο : 

  

α. Θνληά ζην ζώκα ηνπ νδεγνύ, αθνινπζώληαο ηηο θηλήζεηο ηνπ.  

β. Παξακέλεη πάληα θαηαθόξπθν. Ι 

γ. Διαθξώο γεξκέλν πξνο ηα πίζσ. Ι 
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92. 
Γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο, πνηα από ηηο 
παξαθάησ εξγαζίεο πξέπεη λα γίλεηαη από ζπλεξγείν πνπ 
ιεηηνπξγεί λόκηκα : 

  

α. Θαζάξηζκα ηνπ θίιηξνπ βελδίλεο. Ι 

β. Ιίπλζε ηεο αιπζίδαο. Ι 

γ. Έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο, ησλ αλαξηήζεσλ θαη ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα. 

 

 
 

 

94. Οη κνηνζπθιέηεο θαη ηα κνηνπνδήιαηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε: 

α. Γύν ζπζηήκαηα ηξνρνπέδεζεο, πνπ λα επελεξγνύλ θαη ζηνπο δύν 
ηξνρνύο. 

 

β. Έλα ζύζηεκα ηξνρνπέδεζεο πνπ λα επελεξγεί ζηνπο πίζσ 
ηξνρνύο. 

Ι 

γ. Έλα ζύζηεκα ηξνρνπέδεζεο πνπ λα επελεξγεί ζηνπο κπξνζηηλνύο 
ηξνρνύο. 

Ι 

 
 

 

95. Η ηειεπηαία ελέξγεηα ζαο πξηλ θάλεηε ζηξνθή 180' ζην δξόκν είλαη : 

α. 
Λα θνηηάμεηε επάλσ από ηνλ ώκν ζαο γηα έλα ηειεπηαίν έιεγρν. 

 

β. 
Λα θάλεηε ζηληάιν ώζηε νη άιινη νδεγνί λα επηβξαδύλνπλ γηα ζαο. 

Ι 

γ. Λα θάλεηε κε ηα ρέξηα ζαο ζήκαηα θαη ζπγρξόλσο λα αλάςεηε ηα 

θιάο. 
Ι 

δ. 
Λα επηιέμεηε κηα κεγαιύηεξε ζρέζε ζην θηβώηην απ' όηη ζπλήζσο. 

Ι 

 
 

 

96. Η ηειεπηαία ζαο ελέξγεηα ιίγν πξηλ θηλεζείηε κε αζθάιεηα από ηελ 
ζέζε ζηαύζκεπζεο είλαη : 

α. Λα εηδνπνηήζεηε, εθόζνλ ρξεηάδεηε λα επηβξαδύλνπλ νη άιινη 
νδεγνί. 

Ι 

β. Λα κελ θνηηάμεηε γύξσ, εθόζνλ ππάξρεη ζηαζκεπκέλν απηνθίλεην 
ακέζσο κπξνζηά ζαο. 

Ι 

γ. Λα θάλεηε κε ηα ρέξηα ζαο ζήκαηα θαη ζπγρξόλσο λα αλάςεηε 
θιάο. 

Ι 

δ. 
Λα θνηηάμεηε επάλσ από ηνλ ώκν ζαο γηα έλα ηειεπηαίν έιεγρν. 

 

 
 

 

97. 
Καζώο νδεγείηε δηαπηζηώλεηε όηη νη ώκνη ζαο εκπνδίδνπλ ηελ 
νξαηόηεηα πνπ ζαο παξέρνπλ νη θαθξέθηεο ζαο. Γηα λα ην 
αληηκεησπίζεηε πξέπεη : 

α. Λα εθηείλεηε (επηκεθύλεηε) ηα κπξάηζα ησλ θαζξεπηώλ.  

β. Λα βάιεηε κηθξόηεξνπο θαζξέπηεο. Ι 

γ. Λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα θιαο λσξίηεξα από όηη ζπλήζσο. Ι 

δ. Λα κελ ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο θαζξέπηεο. Ι 
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98. Πξόθεηηε ακέζσο ηώξα λα ζηξίςεηε δεμηά. Πνηα είλαη ε ηειεπηαία 
ελέξγεηα ζαο πξηλ ζηξίςεηε : 

α. Γείρλεηε ην ζσζηό ζήκα. Ι 

β. Ρίρλεηε έλα γξήγνξν βιέκκα πάλσ από ηνλ ώκν ζαο ζηα δεμηά 
ζαο. 

 

γ. Δπηιέγεηε ηε ζσζηή ζρέζε ηαρπηήησλ. Ι 

δ. Παίξλεηε ηε ζσζηή ζέζε γηα ηε ζηξνθή. Ι 

 
 

 

99. Ση ελλνείηε κε ηε θξάζε "ξίρλσ έλα γξήγνξν βιέκκα", όηαλ νδεγείηε 
κνηνζπθιέηα : 

α. Έλα γξήγνξν βιέκκα δεμηά- αξηζηεξά. Ι 

β. Κηα ηειηθή, γξήγνξε καηηά πξνο ηα πίζσ ιίγν πξηλ αιιάμεηε 

θαηεύζπλζε 
 

γ. Θνίηαγκα ζηνπο θαζξέπηεο. Ι 

δ. Έλα βιέκκα ζηα απαξαίηεηα έγγξαθα, πνπ πξέπεη λα έρεηε καδί 
ζαο πξηλ μεθηλήζεηε. 

Ι 

 
 

 

100. Βιέπεηε πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο πνπ δείρλνπλ απόηνκε ζηξνθή 
εκπξόο δεμηά. Ση πξέπεη λα θάλεηε : 

α. Λα ζπλερίζεηε κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα. Ι 

β. Λα επηβξαδύλεηε θαζώο βξίζθεζηε κέζα ζηε ζηξνθή. Ι 

γ. Λα επηβξαδύλεηε θαζώο βγαίλεηε από ηε ζηξνθή. Ι 

δ. Λα επηβξαδύλεηε πξηλ ηε ζηξνθή.  

 
 

 

102. Οδεγείηε λύθηα θαη ηπθιώλεζηε από ηα θώηα επεξρόκελνπ νρήκαηνο, 
ηη θάλεηε : 

α. Δπηβξαδύλεηε ή ζηακαηάηε.  

β. Θιείλεηε ηα κάηη ζαο. Ι 

γ. Αλαβνζβήλεηε ηα θώηα πνξείαο. Ι 

δ. Γπξλάηε ην θεθάιη ζαο ζε άιιε θαηεύζπλζε. Ι 

 
 

 

103. Κηλήζζε πξνο κηα δηάβαζε πεδώλ θαη πεδνί πεξηκέλνπλ λα πεξάζνπλ ην 
δξόκν. Πσο ζπκπεξηθέξεζηε : 

α. Αθήλεηε λα πεξάζνπλ νη πην ειηθησκέλνη. Ι 

β. Δπηβξαδύλεηε θαη εηνηκάδεζηε λα ζηακαηήζεηε.  

γ. Υξεζηκνπνηείηε ηα θώηα πνξείαο γηα λα ηνπο εηδνπνηήζεηε λα 
πεξάζνπλ. 

Ι 

δ. Σνπο θάλεηε λεύκα λα πεξάζνπλ ηνλ δξόκν. Ι 

 
 

 

104. Οδεγείηε κνηνζπθιέηα θαη αθνινπζείηε έλα κεγάιν όρεκα κε 60 km/h. 
Πνηα ζέζε πξέπεη λα πάξεηε : 

α. Πιεζηάδεηε θνληά ζην όρεκα γηα λα πξνζπεξάζεηε εύθνια. Ι 

β. ηα δεμηά ηνπ δξόκνπ γηα λα έρεηε νξαηόηεηα. Ι 

γ. Πιεζηάδεηε θνληά ζην όρεκα ώζηε λα πξνθπιάζεζηε από ηνλ 
άλεκν. 

Ι 
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δ. Κέλεηε αξθεηά πίζσ, ώζηε λα κπνξείηε λα δείηε κπξνζηά από ην 
όρεκα. 

 

 
 

 

105. Όηαλ νδεγείηε κνηνζπθιέηα ε ζπλεζηζκέλε ζέζε ζαο ζξν δξόκν 

πξέπεη λα ζαο επηηξέπεη : 

α. 
Λα θαίλεζηε ώζηε λα ζαο βιέπνπλ ηα άιια νρήκαηα εκπξόο ζαο. 

Ι 

β. Λα θαίλεζηε ζηνπο θαζξέπηεο ηνπ νρήκαηνο εκπξόο ζαο.  

γ. 
Λα θαζπζηεξείηε ηα νρήκαηα πνπ επηζπκνύλ λα πξνζπεξάζνπλ. 

Ι 

δ. Λα αθήζεηε ηα άιια επεξρόκελα νρήκαηα λα πξνζπεξάζνπλ από 
ηα δεμηά ηνπο. 

Ι 

ε. Λα κείλεηε ζε απόζηαζε 0,50 m από ην πεδνδξόκην. Ι 

 
 

 

106. Δπηζπκείηε λα ζηξίςεηε εκπξόο δεμηά. Γηαηί πξέπεη λα πάξεηε ηε ζσζηή 
ζέζε ζην δξόκν εγθαίξσο : 

α. Γηα λα επηηξέςεηε ζηνπο άιινπο νδεγνύο λα ζηξίςνπλ εκπξόο 
ζαο. 

Ι 

β. Γηα λα δείηε θαιύηεξα ην δξόκν πνπ ζα ζηξίςεηε. Ι 

γ. Γηα λα εηδνπνηήζεηε ηνπο άιινπο νδεγνύο ζρεηηθά κε ην πώο 
πξόθεηηε λα ελεξγήζεηε. 

 

δ. Γηα λα επηηξέςεηε ζηνπο άιινπο νδεγνύο λα ζαο πξνζπεξάζνπλ 
από ηα αξηζηεξά. 

Ι 

 
 

 
107. Όηαλ ε αιπζίδα θίλεζεο είλαη ραιαξή ηόηε κπνξεί : 

α. Λα θξελάξεη ν εκπξόο ηξνρόο. Ι 

β. Λα δηαθνπεί ε παξνρή ξεύκαηνο ζηελ αλάθιεμε. Ι 

γ. Λα ραιάζνπλ ηα θξέλα. Ι 

δ. Λα αθηλεηνπνηεζεί ν πίζσ ηξνρόο.  

 
 

 

108. Πνηεο ελέξγεηεο ηνπ αλαβάηε πξνθαινύλ ζνβαξέο θζνξέο ζηα ειαζηηθά 
ηεο κνηνζπθιέηαο : 

α. Σν θξελάξηζκα.  

β. Σν ζηξίςηκν. Ι 

γ. Ζ αιιαγή ζρέζεσλ ζην θηβώηην ηαρπηήησλ. Ι 

δ. Ζ ζηάζκεπζε. Ι 

 
 

 
109. Πόζν ζπρλά νθείιεηε λα ειέγρεηε ηελ πίεζε ησλ ειαζηηθώλ ζαο: 

α. Κόλν ζε θάζε ηαθηηθή ζπληήξεζε. Ι 

β. Κεηά από θάζε καθξύ ηαμίδη. Ι 

γ. Κηα θνξά ην κήλα. Ι 

δ. Κηα θνξά ηελ εβδνκάδα.  

 
 

 
110. Σν πέικα ησλ ειαζηηθώλ πξέπεη λα έρεη βάζνο ηνπιαρηζηόλ : 

α. 2,5 mm Ι 

β. 4 mm Ι 

γ. 1 mm  
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δ. 1,6 mm Ι 

 
 

 
111. Η κνηνζπθιέηα ζαε έρεη ειαζηηθά κε αεξνζαιάκνπο. Σόηε: 

α. Πξέπεη λα αληηθαζηζηάηε ηνπο αεξνζαιάκνπο θάζε 6 κήλεο. Ι 

β. Πξέπεη λα αληηθαζηζηάηε ηνπο αεξνζαιάκνπο θάζε 10.000 km. Ι 

γ. Πξέπεη λα αληηθαζηζηάηε ηνπο αεξνζαιάκνπο όηαλ αιιάδεηε ην 
πίζσ ιάζηηρν. 

Ι 

δ. 
Πξέπεη λα αληηθαζηζηάηε ηνπο αεξνζαιάκνπο καδί κε ηα ειαζηηθά. 

 

 
 

 
112. Πνηα από ηα αθόινπζα δελ ζαο θάλνπλ πην νξαηνύο ηελ εκέξα: 

α. Έλα καύξν θξάλνο.  

β. Έλα άζπξν θξάλνο. Ι 

γ. Σν άλακκα ησλ θώησλ. Ι 

δ. Ζ ρξήζε ελόο ξνύρνπ κε αλαθιαζηήξεο. Ι 

 
 

 
113. Οδεγείηε κηα κνηνζπθιέηα κε πνιύ δεζηό θαηξό. Σόηε πξέπεη : 

α. Λα νδεγείηε κε ηελ δειαηίλα ηνπ θξάλνπο αλνηθηή ηειείσο. Ι 

β. Λα ζπλερίζεηε λα θνξάηε πξνζηαηεπηηθά ξνύρα.  

γ. Λα θνξάηε απιά ππνδήκαηα αληί κπόηεο. Ι 

δ. Λα ραιαξώζεηε ην ινπξί ηνπ θξάλνπο. Ι 

 
 

 
114. Γηαηί πξέπεη λα θνξάηε ξνύρα κε αλαθιαζηήξεο ηελ εκέξα : 

α. Κεηώλνπλ ηελ πίεζε ηνπ αέξα. Ι 

β. Πξηνξίδνπλ ηνπο ηξαπκαηηζκνύο αλ πέζεηε. Ι 

γ. Βνεζνύλ ηνπο άιινπο νδεγνύο λα ζαο βιέπνπλ.  

δ. αο θξαηνύλ δξνζεξό ελώ ν θαηξόο είλαη δεζηόο. Ι 

 
 

 

115. 
Πνηα από ηα παξαθάησ δηεπθνιύλνπλ λα γίλνληαη θαιύηεξα αληηιεπηνί 
νη κνηνζπθιεηηζηέο από ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηεο νδνύ: 

α. Ζ ρξήζε θώησλ.  

β. Σν γθξίδν θξάλνο. Ι 

γ. Σα καύξα δεξκάηηλα ξνύρα. Ι 

 
 

 

116. 
Πνηα από ηα παξαθάησ δηεπθνιύλνπλ λα γίλνληαη θαιύηεξα αληηιεπηνί 
νη κνηνζπθιεηηζηέο από ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ : 

α. Σα καύξα ξνύρα κε αλαθιαζηήξεο.  

β. Σν γθξίδν θξάλνο. Ι 

γ. Σα καύξα δεξκάηηλα ξνύρα. Ι 

 
 

 

117. 
Πνηα από ηα παξαθάησ δηεπθνιύλνπλ λα γίλνληαη θαιύηεξα αληηιεπηνί 
νη κνηνζπθιεηηζηέο από ηνπο άιινπο ρξήζηεο ηνπ δξόκνπ : 

α. Σν άζπξν θξάλνο.  

β. Σν γθξίδν θξάλνο. Ι 
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γ. Σα καύξα δεξκάηηλα ξνύρα. Ι 

 
 

 

118. Πνηνη ηύπνη πξνζηαηεπηηθώλ θαηαζθεπώλ πξνζηαηεύνπλ θαιύηεξα : 

α. Αλεκνζώξαθαο (παξ-κπξηδ) επάλσ ζην ηηκόλη. Ι 

β. πόξ θαίξηλγθ. Ι 

γ. Σνπξηζηηθνύ ηύπνπ θαίξηλγθ.  

 
 

 

119.  Πνηνη ηύπνη πξνζηεπηηθώλ θαηαζθεπώλ πξνζηαηεύνπλ θαιύηεξα : 

α. Αλεκνζώξαθαο (παξ-κπξηδ) επάλσ ζην ηηκόλη. Ι 

β. πόξ θαίξηλγθ. Ι 

γ. Αλεκνζώξαθαο ζηαζεξόο.  

 
 

 
120. Σν θξάλνο ζαο έρεη κηα κηθξή ξσγκή. Πξέπεη : 

α. Λα αιιάμεηε ην θξάλνο πξηλ νδεγήζεηε μαλά.  

β. Λα νδεγείηε κε ρακειή ηαρύηεηα κόλν. Ι 

γ. Λα δεηήζεηε από ηελ αζηπλνκία λα ην ειέγμεη. Ι 

δ. Λα ην επηζθεπάζεη έλαο νδεγόο. Ι 

 
 

 

121.  Αλ ε δειαηίλα ηνπ θξάλνπο ζαο είλαη ραξαγκέλε άζρεκα ηόηε πξέπεη : 

α. Λα ηελ γπαιίζεηε κε έλα γπαιηζηηθό. Ι 

β. Λα ηελ αληηθαηαζηήζεηε.  

γ. Λα ηελ πιύλεηε κε ζαπνπλάδα. Ι 

δ. Λα ηελ θαζαξίζεηε κε πεηξέιαην. Ι 

 
 

 

123. 
Σν πιαηλό ζηήξηγκα (ζηαλη) ηεο κνηνζπθιέηαο ζαο δελ ζπκπηύρζεθε 

ζηελ ζέζε ηνπ θαιά θαη εζείο μεθηλάηε. Ση κπνξεί λα ζπκβεί: 

α. Λα αιιάμεηε ην θέληξν βάξνπο ηεο κνηνζπθιέηαο. Ι 

β. Λα πηαζζεί ην πόδη ζαο. Ι 

γ. Σν ζηήξηγκα λα ζπξζεί ζην έδαθνο όηαλ ζηξίςεηε θαη λα 
αλαηξαπεί ε κνηνζπθιέηα. 

 

δ. Λα πξνθαιέζεη πξόβιεκα ζηε κνηνζπθιέηα. Ι 

 
 

 

124. 
Οδεγείηε ηε κνηνζπθιέηα ζαο θάησ από πνιύ θαιέο ζπλζήθεο δξόκνπ 

θαη θαηξνύ. Ο απνηειεζκαηηθόηεξνο ηξόπνο λα αθηλεηνπνηεζείηε κε ηα 
θξέλα είλαη : 

α. Φξελάξεηε κε ηα δύν θξέλα εκπξόο θαη πίζσ. Υξεζηκνπνηήηε πην 
πνιύ ην πίζσ. 

Ι 

β. Φξελάξεηε εθαξκόδνληαο ίζε πίεζε θαη ζηα δύν θξέλα. Ι 

γ. Φξελάξεηε κε ην πίζσ θξέλν θαη ιίγν πξηλ ζηακαηήζεηε 

ρξεζηκνπνηήηε ην εκπξόο. 
Ι 

δ. Φξελάξεηε θαη κε ηα δύν θξέλα κε έκθαζε ζην εκπξόο.  
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126. 
Οδεγείηε ππν θαηαξξαθηώδε βξνρή θαη ν πίζσ ηξνρόο ζαο γιηζηξά 
θαζώο επηηαρύλεηε. Ση θάλεηε γηα λα ειέγμεηε πάιη ηε κνηνζπθιέηα ζαο 
: 

α. Θαηεβάδεηε κηα ζρέζε ζην θηβώηην ηαρπηήησλ. Ι 

β. Θιείλεηε αξγά ην γθάδη.  

γ. Φξελάξεηε γηα λα κεηώζεηε ηαρύηεηα. Ι 

δ. Βάδεηε θάησ ηα πόδηα. Ι 

 
 

 
127. Ση θάλεηε γηα λα κείλεηε δεζηνί όηαλ νδεγείηε κε πνιύ θξύν : 

α. Οδεγείηε πνιύ θνληά ζηα πξνπνξεπόκελα νρήκαηα. Ι 

β. Φνξάηε θαηάιιεια ξνύρα.  

γ. θύβεηε πνιύ επάλσ ζην δνρείν βελδίλεο. Ι 

δ. Βάδεηε πόηε- πόηε ηα ρέξηα ζαο επάλσ ζην ζσιήλα εμάηκηζεο. Ι 

 
 

 

128. 
ε πνιύ δεζηό θαηξό ε πίζζα ζηελ επηθάλεηα ηνπ δξόκνπ κπνξεί λα 
καιαθώλεη. Πνηα ηκήκαηα ηεο κνηνζπθιέηαο ζαο επεξεάδνληαη 
πεξηζζόηεξν : 

α. Ζ αλάξηεζε. Ι 

β. Ζ πξόζθπζε ησλ ειαζηηθώλ.  

γ. Ζ εμάηκηζε. Ι 

 
 

 

129. 
ε πνιύ δεζηό θαηξό ε πίζζα ζηελ επηθάλεηα ηνπ δξόκνπ κπνξεί λα 
καιαθώλεη. Πνηα ηκήκαηα ηεο κνηνζπθιέηαο ζαο επεξεάδνληαη 
πεξηζζόηεξν : 

α. Ζ αλάξηεζε. Ι 

β. Ζ ηξνρνπέδεζε.  

γ. Ζ εμάηκηζε. Ι 

 
 

 

130. 
Οδεγείηε κε πνιύ δεζηό θαηξό. Πνιιέο θνξέο ε πίζζα ιηώλεη. Πνηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ππεξβνιηθήο δέζηεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ έιεγρν ηεο 
κνηνζπθιέηαο ζαο: 

α. Κπνξεί ν δξόκνο λα γιηζηξά.  

β. Κπνξεί λα κεησζεί ε απόζηαζε ηξνρνπέδεζεο. Ι 

γ. Κπνξεί λα επεξεαζζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θξέλσλ. Ι 

 
 

 

132. Σα θιαο ζαο κπνξεί λα κελ θαίλνληαη εμαηηίαο ηνπ δπλαηνύ ειηαθνύ 
θσηόο. Πσο αληηδξάηε : 

α. Αλάβεηε ηα θιαο λσξίηεξα. Ι 

β. Υξεζηκνπνηήηε καδί κε ηα θιαο ηα ρέξηα ζαο γηα λα 
γλσζηνπνηήζεηε ηελ πξόζεζε ζαο λα αιιάμεηε θαηεύζπλζε. 

 

γ. Παηάηε κεξηθέο θνξέο ην πνδόπιεθηξν ηνπ πίζσ θξέλνπ γηα λα 
αλάςεη ην θσο ηνπ θξελαξίζκαηνο. 

Ι 

δ. ηξίβεηε πνιύ γξήγνξα. Ι 
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133. Ση πξέπεη λα θάλεηε γηα λα βιέπεηε λύθηα : 

α. Αθήλεηε έλα θελό κεηαμύ ησλ γπαιηώλ ζαο ή ηεο δειαηίλαο ζαο. Ι 

β. Γηαηεξείηε θαζαξά ηα γπαιηά θαη ηελ δειαηίλα ζαο.  

γ. Φνξάηε κηα ζθνπξόρξσκε δειαηίλα. Ι 

δ. Γελ ρξεζηκνπνηείηε δειαηίλα ή γπαιηά θαζόινπ. Ι 

 
 

 
134. Οδεγείηε ηε λύθηα. Ση θάλεηε γηα λα δηαθξίλεζζε θαιύηεξα : 

α. Οδεγείηε κε θώηα αλακκέλα. Ι 

β. Φνξάηε ξνύρα κε αλαθιαζηήξεο.  

γ. Θαζαξίδεηε ηελ κνηνζπθιέηα ζαο. Ι 

δ. Θηλήζζε ζαθώο ζην αξηζηεξό κέξνο ηνπ δξόκνπ. Ι 

ε. Φνξάηε ξνύρα κε έληνλν ρξώκα. Ι 

 
 

 

135. Γελ δηαζέηεηε θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη νδεγείηε ηε κνηνζπθιέηα ζαο 

κε βξνρή θαη θξύν. Ση κπνξεί λα ζπκβεί : 

α. Υάλεηε ηελ απηνζπγθέληξσζε ζαο, ηελ πξνζνρή ζαο.  

β. Παγώλεη ε δειαηίλα ζαο. Ι 

γ. Κπνξεί λα γιηζηξήζεηε από ηε ζέια. Ι 

δ. Ο ρξόλνο ηεο αληίδξαζεο ζαο κεηώλεηαη. Ι 

ε. Κπνξεί λα ραιαξώζεη ην θξάλνο ζαο. Ι 

 
 

 

136. Γελ πξέπεη λα νδεγείηε πίζσ θαη πνιύ θνληά ζε έλα θνξηεγό δηόηη : 

α. Θα αλαπλέεηε ηα θαπζαέξηα ηνπ. Ι 

β. Σν ξεύκα αέξα ηνπ θνξηεγνύ ζα ζαο ξίμεη. Ι 

γ. Οη νδεγνί πίζσ ζαο δελ ζα κπνξνύλ λα ζαο δνπλ. Ι 

δ. Κεηώλεηαη ε νξαηόηεηα εκπξόο.  

 
 

 

137. Αλ νδεγείηε ζε ππθλή θπθινθνξία θαη έλα όρεκα πίζσ ζαο αθνινπζεί 
πνιύ θνληά, ηόηε πξέπεη : 

α. Λα επηβξαδύλεηε γηα λα κεγαιώζεη ην θελό εκπξόο ζαο.  

β. Λα επηβξαδύλεηε όζν γίλεηαη πην γξήγνξα θξελάξνληαο. Ι 

γ. Λα επηηαρύλεηε γηα λα μεθύγεηε από ην πίζσ όρεκα. Ι 

δ. 
Λα παηήζεηε ειαθξά ηα θξέλα πξνεηδνπνηώληαο ηνλ πίζσ νδεγό. 

Ι 

 
 

 

138. 
Οδεγείηε ζε θεληξηθό δξόκν, ν νπνίνο δηαζηαπξώλεηαη κε πνιινύο 

κηθξόηεξνπο δξόκνπο. Γηαηί νθείιεηε λα πξνζέρεηε πνιύ : 

α. 
Ρηπέο αλέκνπ από ηνπο πιεπξηθνύο δξόκνπο κπνξεί λα ζαο ξίμνπλ. 

Ι 

β. 
Οη νδεγνί από πιεπξηθνύο δξόκνπο κπνξεί λα κελ ζαο πξνζέμνπλ. 

 

γ. Ο δξόκνο πνπ θηλήζζε κπνξεί λα είλαη νιηζζεξόο επεηδή ζηξίβνπλ 
νρήκαηα. 

Ι 

δ. Οη νδεγνί επηβξαδύλνπλ ιίγν πξηλ ζηξίςνπλ. Ι 
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139. 
Οδεγείηε ζε επαξρηαθό δξόκν. ην νδόζηξσκα θηλνύληαη βννεηδή. Ση 

θάλεηε : 

α. Δπηβξαδύλεηε θαη ζηακαηάηε αλ ρξεηαζηεί.  

β. Δπηηαρύλεηε. Ι 

γ. Θνξλάξεηε. Ι 

δ. Οδεγείηε θνληά ηνπο. Ι 

 
 

 

140. Σν όρεκα εκπξόο νδεγείηε από καζεηεπόκελν νδεγό. Δζείο πξέπεη λα : 

α. Γηαηεξείηε ηελ ςπρξαηκία ζαο θαη ηελ ππνκνλή ζαο.  

β. Οδεγείηε πίζσ ηνπ θαη πνιύ θνληά ηνπ. Ι 

γ. Αλάβεηε ηα κεγάια θώηα ζαο. Ι 

δ. Θνξλάξεηε θαη πξνζπεξλάηε. Ι 

 
 

 

141. 
Οδεγείηε πίζσ από έλα καθξύ όρεκα. Τπάξρεη κηθξόο θπθιηθόο θόκβνο 
εκπξόο ζαο. Σν πξνπνξεπόκελν όρεκα αλάβεη δεμί θιάο αιιά παίξλεη 
ζέζε αξηζηεξά ζην νδόζηξσκα. Δζείο πξέπεη λα : 

α. Θνξλάξεηε. Ι 

β. Λα πξνζπεξάζεηε από ηα δεμηά ηνπ. Ι 

γ. Λα παξακείλεηε πίζσ ηνπ κέρξηο όηνπ νινθιεξώζεη ηνπο ειηγκνύο 
ηνπ. 

 

δ. Λα αλαβνζβήζεηε ηα θώηα ζαο. Ι 

 
 

 

142. Γελ πξέπεη λα θηλείζζε κε ηνλ ζπκπιέθηε παηεκέλν πεξηζζόηεξν από 

όζν είλαη εληειώο απαξαίηεην ρξνληθά γηαηί : 

α. Απμάλεηε ε θζνξά ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ. Ι 

β. Απμάλεηε ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Ι 

γ. Κεηώλεηε ν έιεγρνο ηεο κνηνζπθιέηαο ζαο.  

δ. Κεηώλεηε ε πξόζθπζε ησλ ειαζηηθώλ ζαο. Ι 

 
 

 

143. Πνηεο κνξθέο ηνπ δξόκνπ δελ δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο νιίζζεζεο : 

α. Ζ ιεπθή δηαγξάκκηζε. Ι 

β. Ζ ιεησκέλε πίζζα. Ι 

γ. Ζ θίηξηλε αληηνιηζζεηηθή δηαγξάκκηζε.  

 
 

 
144. Πνηεο κνξθέο δξόκνπ δελ δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο νιίζζεζεο : 

α. Ζ ιεπθή δηαγξάκκηζε. Ι 

β. Ζ ζηεγλή άζθαιηνο.  

γ. Ζ ιεησκέλε πίζζα. Ι 

 
 

 
145. Πνηνο ν θπξηόηεξνο ιόγνο νιίζζεζεο : 

α. <<Καιαθό>> θξελάξηζκα. Ι 

β. Σν ππεξβνιηθό πιάγηαζκα ζηε ζηξνθή.  

γ. Ζ όξζηα ζέζε ζηε ζηξνθή. Ι 
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149. Δπηθξαηεί πνιύ θξύν θαη ν δξόκνο δείρλεη βξεγκέλνο. Γελ αθνύγεηαη ν 
ζόξπβνο θύιηζεο. Ση θάλεηε : 

α. πλερίδεηε λα νδεγείηε κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα. Ι 

β. Οδεγείηε αξγά κε ηελ κηθξόηεξε ζρέζε πνπ κπνξείηε. Ι 

γ. Δπηβξαδύλεηε γηαηί κπνξεί λα βξίζθεζηε ζε καύξν πάγν.  

 
 

 

150. Πιεζηάδεηε έλα δξόκν κε ηελ επηθάλεηα ηνπ θαιπκκέλε από ςηιό 

ραιίθη. Ση θάλεηε : 

α. Οδεγείηε θαλνληθά. Ι 

β. Δπηηαρύλεηε. Ι 

γ. Δπηβξαδύλεηε.  

δ. ηακαηάηε. Ι 

 
 

 

151. Πξέπεη λα ηαμηδέςεηε κε νκίριε. Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα 

πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεηε : 

α. Δθνδηάδεζηε κε θαύζηκα. Ι 

β. Παίξλεηε δεζηό ξόθεκα καδί ζαο. Ι 

γ. Διέγρεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ θώησλ, ηε κπαηαξία θαη θαζαξίδεηε 

ηε δειαηίλα ηνπ θξάλνπο ζαο. 
 

 
 

 

152. Σν θαιύηεξν κέξνο γηα λα ζηαζκέπζεηε ηελ κνηνζπθιέηα ζαο είλαη : 

α. Καιαθόο αζθαιηνηάπεηαο. Ι 

β. Καιαθό έδαθνο. Ι 

γ. Γξαζίδη. Ι 

δ. ηαζεξό, επίπεδν έδαθνο.  

 
 

 
153. Καηά ηε ζπλεζηζκέλε νδήγεζε ζην δξόκν πξέπεη λα βξίζθεζηε : 

α. 30 cm καθξηά από ην πεδνδξόκην. Ι 

β. ην θέληξν ηεο ισξίδαο ζαο θαη ιίγν δεμηά.  

γ. ηα δεμηά ηεο ισξίδαο ζαο. Ι 

δ. Θνληά ζην θέληξν ηνπ δξόκνπ. Ι 

 
 

 

154. Δηζέξρεζηε ζηελ εζληθή νδό από πιεπξηθό δξόκν. Ση πξέπεη λα θάλεηε : 

α. Λα πξνζαξκόζεηε ηελ ηαρύηεηα ζαο ζε απηήλ ησλ νρεκάησλ ηεο 
εζληθήο νδνύ. 

 

β. Λα επηηαρύλεηε όζν πην γξήγνξα γίλεηε θαη λα νδεγείηε επζεία 
εκπξόο. 

Ι 

γ. 
Λα νδεγείηε θνληά ζηελ πιεπξά ηεο εζληθήο νδνύ ςάρλνληαο γηα 

θελό. 
Ι 

δ. Λα αλάςεηε θιάο. Ι 
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157. 
Πώο πξέπεη λα δείμεηε κε ηα ρέξηα ζαο όηη ζέιεηε λα ζηξίςεηε αξηζηεξά 
: 

α. Σεληώλεηε ζηαζεξά ην δεμί ζαο ρέξη. Ι 

β. Σεληώλεηε ζηαζεξά θαη πιάγηα ην αξηζηεξό ζαο ρέξη.  

γ. Θηλείηε πάλσ - θάησ ηελησκέλν ην αξηζηεξό ζαο ρέξη. Ι 

δ. Θηλείηε πάλσ - θάησ ηελησκέλν ην δεμί ζαο ρέξη. Ι 

 
 

 

158. Αθνύ δείμαηε κε ην αξηζηεξό ζαο ρέξη όηη ζηξίβεηε αξηζηεξά, γηαηί 
πξέπεη λα ην θαηεβάζεηε ηελ ώξα πνπ ζηξίβεηε : 

α. Γηαηη κπνξεί λα ρηππήζεηε έλα πεδό. Ι 

β. Γηαηί αιιηώο έρεηε ιηγόηεξε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο 

θαηεπζπληηθόηεηαο. 
 

γ. Γηαηί ζα ρξεηαζηεί λα παηήζεηε ην κνριό ηνπ ζπκπιέθηε. Ι 

δ. Γηαηί νη άιινη νδεγνί ζα πηζηέςνπλ όηη ζα ζηακαηήζεηε ζηε 
γσλία. 

Ι 

 
 

 

160. 
Πνηα έγγξαθα νθείιεηε λα έρεηε καδί ζαο όηαλ νδεγείηε ηε 

κνηνζπθιέηα : 

α. Άδεηα ηθαλόηεηαο νδήγεζεο, άδεηα θπθινθνξίαο, αζθαιηζηήξην, 
ζήκα ηειώλ. 

 

β. ήκα ηειώλ, άδεηα θπθινθνξίαο. Ι 

γ. Αζθαιηζηήξην, άδεηα ηθαλόηεηαο νδήγεζεο. Ι 

 
 

 

161. Δίραηε έλα αηύρεκα θαη ν ζπλεπηβάηεο ζαο ηξαπκαηίζηεθε. Ση δελ 

πξέπεη λα θάλεηε : 

α. Λα βγάιεηε ην θξάλνο.  

β. Λα ηνλ θξαηήζεηε δεζηό. Ι 

γ. Λα ηνλ αθήζεηε ζηελ  ίδηα ζέζε πνπ βξίζθεηαη. Ι 

δ. Λα ηνλ μεληύζεηε. Ι 

 
 

 
164. Κάζε θνξηίν πνπ θνξηώλεηε ζηε κνηνζπθιέηα πξέπεη λα : 

α. Γέλεηε αζθαιώο.  

β. Κεηαθέξεηε κόλν όηαλ είλαη εληειώο απαξαίηεην. Ι 

γ. Δίλαη όζν γίλεηαη πην ειαθξύ. Ι 

δ. Λα θαιύπηεηε κε πιαζηηθή ζαθνύια. Ι 

 
 

 

165. 
Όηαλ ε κνηνζπθιέηα ζαο ηαιαληεύεηαη ή θηλείηε ζαλ θίδη εζείο πξέπεη 
λα : 

α. Θιείλεηε πξννδεπηηθά ην γθάδη θαη κεηώλεηε ηαρύηεηα.  

β. 
Λα αθήζεηε ην ηηκόλη θαη λα ηελ αθήζεηε λα επαλέιζεη κόλε ηεο. 

Ι 

γ. Λα θξελάξεηε δπλαηά θαη λα θξαηάηε ηα θξέλα. Ι 

δ. Λα απμήζεηε ηελ ηαρύηεηα ζαο. Ι 
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166. Πξνζζέηεηε θάληζηξν (θαιάζη) ζηε κνηνζπθιέηα ζαο. Πώο επεξεάδεηαη 
ε νδήγεζε ζαο : 

α. Θάλεη ηελ νδήγεζε ειαθξύηεξε. Ι 

β. Απμάλεη ηελ απόζηαζε αθηλεηνπνίεζεο.  

γ. Απμάλεη ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ. Ι 

 
 

 

167. Οη κνηνζπθιεηηζηέο πξέπεη πξηλ βάινπλ θάληζηξν (θαιάζη) ζηε 

κνηνζπθιέηα ηνπο λα : 

α. Επγνζηαζκίδνπλ ηνπο ηξνρνύο ηνπο. Ι 

β. Λα ξπζκίδνπλ ηνλ θηλεηήξα. Ι 

γ. Λα πεξλάλε από ηερληθό έιεγρν ηε κνηνζπθιέηα ηνπο. Ι 

δ. Λα ειέγρνπλ αλ ε κνηνζπθιέηα ηνπο κπνξεί λα θέξεη θάληζηξν 
(θαιάζη). 

 

 
 

 
168. Οη ζπλεπηβάηεο νθείινπλ : 

α. Έρνπλ άδεηα ηθαλόηεηαο νδήγεζεο. Ι 

β. Λα είλαη ειαθξύηεξνη από ηνλ νδεγό. Ι 

γ. Λα θνξνύλ θξάλνο.  

δ. Λα θνξνύλ ξνύρα κε αληαλαθιαζηηθά. Ι 

 
 

 
169. Όηαλ θνξηώλεηε ηε κνηνζπθιέηα πξνζέρεηε λα : 

α. 
Φνξηώλεηε ηα πξάγκαηα ζαο όζν γίλεηαη πην πίζσ από ηνλ άμνλα. 

Ι 

β. Λα θνξηώλεηε ηα πξάγκαηα ζαο όζν γίλεηαη πιεζηέζηεξα ζην 
θέληξν βάξνπο ηεο. 

 

γ. Λα θξαηάηε θαιά ηα πξάγκαηα ζηα ρέξηα ζαο. Ι 

 
 

 
170. Όηαλ θνξηώλεηε ηε κνηνζπθιέηα πξνζέρεηε λα : 

α. 
Φνξηώλεηε ηα πξάγκαηα ζαο όζν γίλεηαη πην πίζσ από ηνλ άμνλα. 

Ι 

β. Λα θξαηάηε θαιά ηα πξάγκαηα ζηα ρέξηα ζαο. Ι 

γ. Λα κελ ππεξβαίλεηε ην όξην θόξησζεο πνπ νξίδεη ν 
θαηαζθεπαζηήο. 

 

 
 

 
171. Ο ζπλεπηβάηεο νθείιεη λα : 

α. Γίλεη νδεγίεο ζηνλ νδεγό. Ι 

β. Λα γέξλεη καδί κε ηνλ νδεγό ζηηο ζηξνθέο.  

γ. Λα ειέγρεη ην δξόκν πίζσ. Ι 

δ. 
Λα δείρλεη κε ηα ρέξηα ηνπ ηελ πξόζεζε γηα αιιαγή θαηεύζπλζεο. 

Ι 

 
 

 

172. Μπνξείηε λα πάξεηε ζπλεπηβάηε ζηε κνηνζπθιέηα ζαο εθόζνλ 

ππάξρνπλ : 

α. έια θαηάιιειε γηα δύν άηνκα θαη ππνπόδηα γηα ηνλ ζπλεπηβάηε 

θαη πξόβιεςε ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο. 
 

β. Θηλεηήξαο κεγαιύηεξνο από 250 cc. Ι 

γ. Κόλν αλ ν ζπλεπηβάηεο είλαη ειαθξύηεξνο από ηνλ νδεγό. Ι 
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