VANEMAEALISE OHUTU AUTOJUHTIMISE TEST
TEIE NIMI.........................................................................................................KUUPÄEV:...............................
Tee küsimuse järel olevasse kujundisse , mis Teid kirjeldab kõige täpsemalt.
KÜSIMUS
ALATI VÕI MÕNIKORD MITTE KUNAGI
PEAAEGU
VÕI VÄGA
ALATI
HARVA
1. Sõidurida vahetades kontrollin liiklust tagapool ja
näitan suunatuld







2. Ma kasutan turvavööd
3. Ma proovin kursis olla liikluskorralduse ja
liikluseeskirjade muutustega





∆




4. Ristmikud on mulle kui nuhtlus, kus on vaja igas
suunas vaadata



∆



5. Mitme sõidurajaga teel on mul raske otsustada, millal
vahetada sõidurada



∆



6. Mulle tundub, et ohtlikes olukordades ma reageerin
aeglasemalt







7. Kui ma olen tõeliselt vihane, siis see mõjutab minu
juhtimist







8. Juhtimise ajal mu mõtted uitavad omasoodu





∆
∆






11. Küsin oma arstilt või apteekrilt, kuidas määratud
ravimid või nende koostoime mõjutab juhtimist







12. Püüan kursis olla uuemate seisukohtadega tervisest
ja tervetest eluviisidest



∆



13. Minu lapsed, pereliikmed või sõbrad on avaldanud
muret minu juhtimisvõimekuse pärast



∆



EI ÜHTEGI

ÜKS-KAKS

KOLM VÕI ENAM



∆



9. Mõned olukorrad liikluses teevad mu vihaseks
10. Ma käin regulaarselt silmi kontrollimas ja kasutan
määratud abivahendeid, mis tagavad teravama
nägemise

14. Kui palju trahve, hoiatusi või vaidlusi on Teil olnud
politseiga viimasel 2 aastal

15. Kui mitu kokkupõrget või avariid olete põhjustanud
viimasel 2 aastal ?
Tõlgendamine. Loe eraldi kokku tähistatud kujundid ja kirjuta saadud numbrid vastavasse kujundisse.
Korruta tähistatud ruutude hulk arvuga 5 ja kolmnurkade hulk arvuga 3. Liida kokku need arvud. Skoori ei
mõjuta ringid, need näitavad parimat tulemust. Mida madalam skoor, seda parem. Tulemus 0-15. TUBLI !
Võid sõita, oled kursis ohutu sõidu soovitustega. 16-34. Ettevaatust ! Pead arvestama rohkem ohutu sõidu
võtteid. 35 ja rohkem. STOPP ! Kasutad palju ohtlike sõidu võtteid ja võid ohtu seada ennast ja teisi. Vaata
üle need küsimused mida tähistasid kolmnurga või nelinurgaga ja püüa neid muuta paremusele.
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x 5 =
∆x 3 =
. Teie skoor on............ Järeldus:.......................................................................

