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LETALSKO PRAVO

LETALSKA PRAVO (Z)
Z-01 Najmanj koliko mora biti star kandidat za opravljanje izpita za
licenco športnega pilota helikopterja?
a)
b)
c)
d)

15
16
17
18

let.
let.
let.
let.

Z-02 Najmanj koliko ur letenja kot pilot helikopterja mora imeti kandidat
za opravljanje izpita za licenco športnega pilota helikopterja?
a)
b)
c)
d)

50
45
40
35

ur.
ur.
ur.
ur.

Z-03 Kako imenujemo čas letenja pilota pripravnika, med katerim
inštruktor zgolj opazuje pilota pripravnika za vodjo zrakoplova in ne
posreduje oziroma ne poseže v upravljanje zrakoplova?
a)
b)
c)
d)

Samostojni
Čas letenja
Čas letenja
Samostojni

čas letenja pod kontrolo.
kot pilot pripravnik za vodjo zrakoplova (SPIC).
v vlogi vodje zrakoplova.
čas letenja.

Z-04 Kaj od navedenega je, glede na licenciranje letalcev, tip zrakoplova?
a) Žiroplan, helikopter, zračna ladja, prostoleteči balon.
b) Vsi zrakoplovi enake osnovne konstrukcije z vsemi spremembami ali
izboljšavami razen tistimi, ki vplivajo na letalne lastnosti.
c) Enomotorni batni, enomotorni turbinski, večmotorni turbinski.
Z-05 Kaj od navedenega je pilot zrakoplova še posebej dolžan opraviti
pred vsakim letom?
a) Preveriti predpisane vpise v knjigi zrakoplova.
b) Seznaniti se z vsemi razpoložljivimi informacijami, ki zadevajo let.
c) Obnoviti postopke za primer brazdne turbulence.
Z-06 Kdo je v prvi vrsti dolžan zagotoviti ustrezno vzdrževanje in plovnost
zrakoplova?
a) Vodja zrakoplova.
b) Lastnik oziroma upravljavec.
c) Mehanik, ki izvaja dela.
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Z-07 Kdo je v primerih, ko se zrakoplov nahaja v kontroliranem zračnem
prostoru pod nadzorom kontrole letenja, odgovoren za zagotavljanje
varne višine nad terenom?
a)
b)
c)
d)

Vodja zrakoplova.
Samo kontrola letenja.
Ministrstvo za promet Republike Slovenije.
Kontrola letenja in vodja zrakoplova.

Z-08 Izraz "Kontrolirani zračni prostor" pomeni zračni prostor:
a)
b)
c)
d)

okoli vsakega letališča.
določenih izmer, v katerem je vsako letenje zrakoplovov kontrolirano.
neposredno nad letališčem z eno ali več vzletno-pristajalnimi stezami.
z zagotovljenimi storitvami službe kontrole letenja.

Z-09 Katera je tista višina nad srednjim nivojem morja, na kateri je
posadka športnega zrakoplova brez kabine pod tlakom dolžna pričeti
uporabljati dodatni kisik za dihanje, če leti v zračnem prostoru Republike
Slovenije?
a)
b)
c)
d)

3.600
3.800
4.000
4.200

m.
m.
m.
m.

Z-10 Vzletanje in pristajanje VFR zrakoplovov na letališču znotraj
zračnega prostora razreda D ni dovoljeno, če:
a) vidljivost v letu na letališču ni vsaj 1,5 km.
b) vidljivost pri tleh na letališču ni vsaj 1,5 km.
c) vidljivost pri tleh na letališču ni vsaj 5,0 km.
Z-11 Kateri nivo križarjenja ustreza VFR letu motornega zrakoplova nad
3.000 ft MSL v pravem kurzu 170°, če je lokalna deklinacija 20°W?
a)
b)
c)
d)

FL
FL
FL
FL

55.
40.
30.
65.

Z-12 Kako se zrakoplovi, ne glede na kategorijo, v zraku izogibajo drug
drugemu pri približevanju v čelo?
a) Oba zrakoplova zavijeta v desno.
b) Oba zrakoplova zavijeta v levo.
c) Zrakoplov z motornim pogonom zadrži smer, zrakoplov brez motorja pa
zavije v desno.
d) Zrakoplov brez motorja zadrži smer, zrakoplov z motornim pogonom pa
zavije v levo.
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Z-13 Pri IFR letenju s helikopterjem v zračnem prostoru razreda D dobite
informacijo o prometu, ki pravi, da vam bo VFR letalo sekalo pot od desne
proti levi. Kdo ima prednost?
a) O tem, kdo ima prednost, odloča kontrola letenja, ki tudi izda ustrezno
navodilo.
b) Prednost imam jaz, zato ker sem IFR let.
c) V tem primeru ima prednost VFR let.
Z-14 Za nočno letenje se na teritoriju Republike Slovenije šteje čas letenja
med:
a)
b)
c)
d)

sončnim zahodom in sončnim vzhodom.
pol ure pred sončnim zahodom in pol ure po sončnem vzhodu.
eno uro pred sončnem zahodu in eno uro po sončnem vzhodu.
pol ure po sončnem zahodu in pol ure pred sončnim vzhodom.

Z-15 Katera minimalna reševalna oprema se priporoča na krovu
nekomercialnega leta enomotornega kopenskega zrakoplova, če leti nad
morjem na takšni razdalji od obale, da v primeru odpovedi motorja ne
doseže kopnega?
a) Ustrezno število rešilnih splavov za sprejem vseh oseb na krovu.
b) Ustrezno število rešilnih splavov za sprejem vseh oseb na krovu in po eden
rešilni jopič za vsako osebo na krovu.
c) Po eden rešilni jopič ali ustrezna naprava za plavanje za vsako osebo na
krovu.
Z-16 Kateri kopenski zrakoplovi morajo imeti pri daljšem nekomercialnem
letenju nad vodo na oddaljenosti več kot 100 NM od kopna, kjer je mogoč
zasilni pristanek, poleg ustreznega števila rešilnih jopičev na krovu še
ustrezno število reševalnih splavov in opremo za izvajanje pirotehničnih
signalov v sili?
a) Vsa enomotorna in večmotorna letala.
b) Samo večmotorna letala.
c) Samo enomotorna letala.
Z-17 Katera transponder koda mode A se uporabi v primeru ugrabitve
letala?
a)
b)
c)
d)

7500.
7600.
7700.
7000.
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SPLOŠNO ZNANJE O ZRAKOPLOVIH (K)
K-01 Kako imenujemo konfiguracijo helikopterja, ki ima dva glavna
rotorja v isti osi vrtenja, enega nad drugim?
a)
b)
c)
d)

Tandemski rotor.
Koaksialni rotor.
Prekucni rotor.
Mimobežni rotor.

K-02 Kateri del v batnem štiritaktnem motorju je namenjen krmiljenju
ventilov?
a)
b)
c)
d)

Ojnica.
Batni sornik.
Metuljček difuzorja.
Odmična gred.

K-03 Batni motor zrakoplova lahko razvija največjo moč:
a)
b)
c)
d)

na večjih višinah.
pri vzletanju s polnimi vrtljaji.
v vodoravnem letu na mali višini.
pri vzletanju.

K-04 Če v letu izpade električno napajanje, indikator vrtljajev rotorja:
a)
b)
c)
d)

deluje normalno, saj ga napaja posebna baterija.
ne deluje.
deluje normalno pod pogojem, da deluje motor.
deluje normalno.

K-05 Kaj se zgodi, če v letu odpove alternator zrakoplova?
a)
b)
c)
d)

Delovanje motorja ni prizadeto.
Delovanje radijske opreme je prizadeto.
Instrumenti na pnevmatski pogon prenehajo delovati.
Pristajalni žaromet ne deluje.

K-06 Kakšna je funkcija odklopne varovalke (Circuit Braker) v električnem
sistemu helikopterja?
a)
b)
c)
d)

Da izskoči ob vklopu baterije.
Da ščiti posamezne elemente tokokroga pred prekomernim tokom.
Da ščiti posamezne elemente tokokroga pred pregrevanjem.
Služi za prenos električne energije po zrakoplovu.

K-07 Naloga uplinjača v batnem motorju je:
a) dovajanje zraka valjem motorja.
b) dovajanje goriva valjem motorja.
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c) dovajanje zmesi goriva in zraka v valje motorja.
K-08 Batni športni helikopterji imajo za grobo uravnavanje vrtljajev
rotorja vgrajen:
a)
b)
c)
d)

mehanski korelator, ki z dvigom kolektivne palice poveča vrtljaje motorja.
elektronski governor vrtljajev glavnega rotorja.
FADEC sistem za upravljanje motorja.
pilota.

K-09 Ali lahko pride do zaledenitve uplinjača pri zunanji temperaturi
+20°C?
a)
b)
c)
d)

Ne, ker je pretoplo.
Da, vendar samo na večjih višinah.
Da, če je zrak dovolj vlažen.
Vedno.

K-10 Namen pomožne električne črpalke za gorivo pri lahkih zrakoplovih
je:
a) hitrejše praznjenje rezervoarjev za gorivo.
b) oskrbovanje uplinjača z gorivom med startanjem motorja in v primeru
izpada motorske gorivne črpalke.
c) predvbrizgavanje goriva v valje motorja.
d) povečanje zmogljivosti motorja.
K-11 Notranje odvajanje toplote pri štiritaktnem batnem motorju je še
posebej odvisno od:
a) cirkulacije olja.
b) cirkulacije zraka preko izpušnega kolektorja.
c) pravilnega delovanja termostata.
K-12 S katero količino se fizično regulira delovanje turbinskega motorja?
a)
b)
c)
d)

Z
Z
Z
Z

reguliranjem količine zmesi.
reguliranjem pretoka goriva.
reguliranje tlaka vbrizganega goriva.
reguliranjem obratov prve stopnje turbine (gas generator).

K-13 Kje se na lahkem batnem helikopterju nahaja požarna stena?
a)
b)
c)
d)

Med
Med
Med
Med

kabino in motorjem.
motorjem in glavnim rotorjem.
kabino in glavnim rotorjem.
kabino in izpušno cevjo.

K-14 Izraz »obtežba diska rotorja« pomeni:
a) največjo maso, ki jo zrakoplov lahko prenese.
b) največjo vzletno maso.
c) masa helikopterja deljena s površino diska rotorja.
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d) silo teže zraka, ki ga zrakoplov izpodriva.
K-15 Namen cikličnega krmiljenja je:
a) nagibanje helikopterja okoli vzdolžne in prečne osi.
b) nagibanje helikopterja okoli vzdolžne osi.
c) nagibanje helikopterja okoli prečne osi.
K-16 Mirujoča nihajna plošča lahkih športnih helikopterjih je s krmilnimi
drogovi povezana:
a)
b)
c)
d)

s
s
s
s

ciklično palico.
kolektivno palico.
ciklično in kolektivno palico.
krmilnim rogom kraka rotorja.

K-17 Katera od trditev, ki veljajo za glavni rotor ni točna?
a)
b)
c)
d)

Pri togem rotorju kraki ne mahajo.
Pri artikuliranem rotorju je vsak krak gibljiv okrog vseh treh osi.
Vsi tipi glavnih rotorjem omogočajo mahanje kraka.
Pri poltogem rotorju imata kraka vedno nasprotni kot mahanja.

K-18 Čemu so namenjeni rumeni in rdeči trakci z belimi krogi, ki so
nalepljeni na posameznih delih helikopterja?
a)
b)
c)
d)

To so oznake certificiranih delov.
To so oznake, ki pomenijo opravljen vzdrževalni pregled dela.
To so oznake, ki določujejo smer vrtenja posameznega dela.
To so temperaturni lističi, s katerimi ugotovimo prekomerno delovno
temperaturo dela.

K-19 Kolikokrat se sme uporabiti samozaporna matica s plastičnim
vložkom?
a)
b)
c)
d)

Samo enkrat.
Dvakrat.
Trikrat.
Po potrebi tudi večkrat.

K-20 Na katerem mestu v motorju se odvzema tlak, ki ga v kokpitu
zrakoplova kaže indikator tlaka polnjenja valjev?
a)
b)
c)
d)

Na generatorju.
Na podvozju.
V sesalnem vodu motorja.
V izpušnem kolektorju.
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K-21 Kateri od navedenih instrumentov prenehajo delovati, če se na
zrakoplovu zamašijo odprtine za odvzem statičnega tlaka?
a)
b)
c)
d)

Višinomer, variometer in merilnik hitrosti.
Variometer, merilnik hitrosti in kontrolnik leta.
Višinomer, umetni horizont in kontrolnik leta.
Variometer, umetni horizont in kontrolnik leta.

K-22 Kako bi v letu deloval pnevmatski variometer zrakoplova, če ga ne
bi priključili na izravnalno posodo?
a)
b)
c)
d)

Instrument bi kazal napačno zaradi temperaturnih vplivov.
Kazanje bi bilo v vsakem primeru stabilno, vendar napačno.
Variometer bi ves čas kazal ničlo.
Membranska škatlica instrumenta bi se deformirala, tako da bi bil
instrument neuporaben za nadaljnjo rabo.

K-23 Območje hitrosti helikopterja, pri kateri je zaznava z običajno pitot
cevjo in merilnikom hitrosti nezanesljiva je:
a)
b)
c)
d)

0 kts do 40 kts.
10 kts do 30 kts.
30 kts do 60 kts.
0 kts do 10 kts.

K-24 Kakšna je odvisnost hitrosti VNE od višine leta glede na priročnik
zrakoplova?
a)
b)
c)
d)

Omejitev
Omejitev
Omejitev
Omejitev

hitrosti
hitrosti
hitrosti
hitrosti

VNE
VNE
VNE
VNE

z višino leta narašča.
se z višino leta ne spreminja.
z višino leta pada.
se spreminja le glede na temperaturo zraka.

K-25 Kateri od višinomerov na sliki kaže več kot 10.000 ft?
(glej prilogo 7!)
a)
b)
c)
d)

A, B in C.
A in B.
Samo A.
Samo B.
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Priloga 7: Višinomeri

K-26 Kaj kaže po pristanku višinomer zrakoplova, če je pilot v spuščanju
pozabil nastaviti tlak QNH, in je zato instrument ostal nastavljen na
standardni tlak?
a)
b)
c)
d)

Ničlo.
Nadmorsko višino letališča.
Indikacija ni uporabna.
Višino letališča nad tlačno ploskvijo 1013 hPa.

K-27 Zrakoplov parkiramo čez noč s pravilno nastavitvijo višinomera, ki
kaže 1.000 ft MSL. Naslednje jutro je odčitek na instrumentu 1.200 ft.
Glede na to, da nastavitve višinomera nismo spreminjali, je najbolj
verjeten vzrok tej razliki v odčitkih:
a) nastavitev višinomera na večji tlak.
b) povečanje zračnega tlaka.
c) padec zračnega tlaka.
K-28 Kaj pomeni kazanje kontrolnika leta, če je kazalec odklonjen v levo,
kroglica pa v desno, kot to kaže slika C?
(glej prilogo 9!)
a)
b)
c)
d)

Levi zavoj, drsenje navzven.
Desni zavoj, drsenje navzven.
Levi zavoj, drsenje navznoter.
Desni zavoj, drsenje navznoter.
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Priloga 9: Kontrolniki leta

K-29 Kardansko obešen žiroskop s tremi prostimi osmi:
a)
b)
c)
d)

ne more zadržati svoje lege v prostoru.
poravnava svojo os z osjo rotacije zemlje.
sledi s svojo osjo rotaciji zemlje.
ohranja svojo lego v prostoru.

K-30 Kakšno informacijo o letu zrakoplova nam daje kontrolnik leta, če
sta kazalec in kroglica kontrolnika leta oba v sredini?
a) Zrakoplov ne drsi ne navzven in ne navznoter in ne zavija iz smeri.
b) Zrakoplov se vzpenja.
c) Zrakoplov leti naravnost in ne spreminja višine.
K-31 V primeru zmanjševanja hitrosti v vzhodnih kurzih na severni polobli
pokaže magnetni kompas zrakoplova:
a) zavoj v levo, t.j. proti severu.
b) zavoj v desno, t.j. proti jugu.
c) točno smer.
K-32 Katero napako skušamo odpraviti s kompenzacijo magnetnega
kompasa?
a)
b)
c)
d)

Inklinacijo.
Zavojno napako.
Deklinacijo.
Deviacijo.

K-33 Napaka pospeševanja pri magnetnem kompasu zrakoplova je
največja v smereh:
a)
b)
c)
d)

N in S.
N.
S.
E in W.
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K-34 Pri izravnavanju iz zavoja z zrakoplovom na severni polobli magnetni
kompas v severnih smereh:
a) kaže točno.
b) zaostaja, zato mora pilot pričeti z izravnavanjem iz zavoja še preden
kompas pokaže želeno smer.
c) prehiteva, zato mora pilot pričeti z izravnavanjem iz zavoja šele potem, ko
kompas preide želeno smer.
K-35 Magnetni kompas zrakoplova, ki kroži na severni polobli, v vzhodnih
kurzih:
a) kaže točno.
b) prehiteva, zato mora pilot pričeti z izravnavanjem iz zavoja še preden
kompas pokaže želeno smer.
c) zaostaja, zato mora pilot pričeti z izravnavanjem iz zavoja šele potem, ko
kompas preide želeno smer.
K-36 Magnetni kompas zrakoplova v zavoju na severni polobli, ko le-ta
prehaja skozi zahodne smeri:
a) kaže točno.
b) zaostaja, zato mora pilot pričeti z izravnavanjem iz zavoja še preden
kompas pokaže želeno smer.
c) prehiteva, zato mora pilot pričeti z izravnavanjem iz zavoja šele potem, ko
kompas preide želeno smer.
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ZMOGLJIVOST MED LETOM IN NAČRTOVANJE LETA (P)
P-01 Ugotovite, če je pri naslednjih podatkih vzdolžno masno središče
helikopterja maksimalne vzletne mase 2.050 lbs v dovoljenih mejah
(AVGAS = 6,01 lbs/usgal):
(glej prilogo 5a, 5b!)
masa (lbs) ročica (in.) moment (in.lbs.)
osnovna prazna masa
1.127
100,9
113.714
pilot in potnik
340
83,2
28288
AVGAS gorivo 30 US gal
200
108,5
21700
skupaj
1667
98,2
163702
a)
b)
c)
d)

Pred prednjo dopustno lego.
Blizu prednje dopustne lege, vendar še v mejah.
Znotraj dopustnih meja.
Za zadnjo dopustno lego.

STA
108,5

STA

STA

17,4

13,8
STA
0,75
STA

STA
-13,8
-17,0

STA
80,0
STA
83,2

STA
108,5

Priloga 5a: Omejitev masnega središča H269
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Priloga 5b: Omejitev masnega središča H269
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P-02 Osnovni razlog za določanje standardne višine (Density Altitude) je
določanje:
a)
b)
c)
d)

tlačne višine (Pressure Altitude).
zmogljivosti zrakoplova.
nivojev leta nad prehodno absolutno višino.
varne višine križarjenja nad hribovitim terenom.

P-03 V primeru, ko je temperatura zraka na dani višini višja od
standardne, je standardna višina (Density Altitude):
a)
b)
c)
d)

manjša od tlačne (Pressure Altitude) in približno enaka pravi višini.
večja od prave in manjša od tlačne višine (Pressure Altitude).
večja od tlačne višine (Pressure Altitude).
manjša od prave višine.

P-04 Za koliko se spremeni standardna višina (Density Altitude), če se
temperatura dvigne za 12°C?
a)
b)
c)
d)

Zmanjša se za 1.650 ft.
Poveča se za 1.440 ft.
Zmanjša se za 1.340 ft.
Poveča se za 1.650 ft.

P-05 Katera od naštetih kombinacij atmosferskih pogojev negativno
vpliva na zmogljivosti helikopterja?
a) Nizka temperatura, nizka relativna vlažnost in majhna
(Density Altitude).
b) Visoka temperatura, visoka relativna vlažnost in velika
(Density Altitude).
c) Visoka temperatura, nizka relativna vlažnost in majhna
(Density Altitude).
d) Nizka temperatura, visoka relativna vlažnost in velika
(Density Altitude).

standardna višina
standardna višina
standardna višina
standardna višina

P-06 Vpliv vetra na gradient vzpenjanja je:
a) hrbtni veter bo povečal gradient vzpenjanja.
b) čelni veter bo povečal gradient vzpenjanja.
c) ničen.
P-07 Kot vzpenjanja zrakoplova med ustaljenim vzpenjanjem je odvisen
od:
a) presežka vlečne sile.
b) razpoložljive moči.
c) potrebne vlečne sile.
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P-08 Koliko znaša VNE na tlačni višini 2.000 ft, temperaturi 10°C in masi
manj kot 3000 lbs?
(glej prilogo 6b!)
a) 122 kts.
b) 130 kts.
c) 129 kts.

Priloga 6b: Diagram hitrosti spuščanja v avtorotaciji H269

P-09 Kakšna je odvisnost hitrosti VNE od višine leta glede na priročnik
zrakoplova?
a)
b)
c)
d)

Omejitev
Omejitev
Omejitev
Omejitev

hitrosti
hitrosti
hitrosti
hitrosti

VNE
VNE
VNE
VNE

z višino leta narašča.
se z višino leta ne spreminja.
z višino leta pada.
se spreminja le glede na temperaturo zraka.
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P-10 Ko katere tlačne višine (PA) bo možno lebdenje IGE pri naslednjih
pogojih?
(glej prilogo 4a!)
temperatura zraka
skupna masa helikopterja

a)
b)
c)
d)

6.000
9.200
7.000
4.500

27°C
1.700 lbs

ft.
ft.
ft.
ft.

Priloga 4a: Diagram sposobnosti lebdenja IGE H269
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P-11 Določite najvišjo višino za pristanek na razgiban teren v mirnem
ozračju pri pogojih:
(glej prilogo 4c, 4d!)
skupna masa helikopterja
temperatura zraka

a)
b)
c)
d)

7.500
8.700
9.200
8.000

1.200 kg
15°C

ft.
ft.
ft.
ft.

Priloga 4c: Diagram sposobnosti lebdenja IGE Bell 206
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Priloga 4d: Diagram sposobnosti lebdenja OGE Bell 206

P-12 Hitrost najmanjšega spuščanja helikopterja je glede na hitrost
največjega dosega:
a)
b)
c)
d)

vedno večja.
pogosto večja.
vedno manjša.
pogosto manjša.
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P-13 Določite porabo goriva pri moči pri 24 in. M.P. in višini 2.000 ft!
(glej prilogo 6f!)
a) 14,8 US gal / h.
b) 15,5 US gal / h.
c) 14,0 US gal / h.

Priloga 6f: Diagram porabe goriva H269

P-14 Kateri postopek je pravilen pri pristajanju na terene omejene z
ovirami?
a) Vzletanje in pristajanje mora biti narejeno v veter.
b) Prihod mora biti narejen čez terene, ki omogočajo pristajanje v sili.
c) Uporabiti se mora zelo strm kot prihoda na izbrani teren.
P-15 Pred začetkom pristajanja na omejen teren ali visok teren (zgradbe,
gorsko sleme) mora pilot najprej:
a) narediti ogled terena z višine, ki omogoča prepoznavo ovir in splošnega
vetra na kraju pristanka.
b) narediti nizki ogled terena, da se prepriča o čistosti terena.
c) leteti okrog terena, da bi odkril področje s turbulenco.
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ČLOVEŠKO DELOVANJE (L)
L-01 Katera od navedenih trditev, ki zadevajo vpliv alkohola na
organizem, je pravilna?
a) Zaradi zaužitega alkohola je pilot bolj dovzeten za višinsko bolezen.
b) Majhne količine zaužitega alkohola ne vplivajo na zmožnost varnega letenja.
c) Kava pomaga prebaviti alkohol in pozdravi mačka.
L-02 Ne glede na to, da se to ne zahteva, se uporaba dodatnega kisika
priporoča za letenja ponoči na višinah nad:
a) 1.500 m (5.000 ft).
b) 3.050 m (10.000 ft).
c) 3.800 m (12.500 ft).
L-03 Ogljikov monoksid v kabini zrakoplova je:
a) enostavno zaznati zaradi značilne barve.
b) enostavno zaznati zaradi značilnega vonja.
c) težko zaznati, ker je brezbarven in brez vonja.
L-04 Hiperventilacija je posledica:
a) pomanjkanja ogljikovega dioksida v organizmu.
b) letenja na višini brez dodatnega kisika.
c) pomanjkanja kisika zaradi prehitrega dihanja.
L-05 Kako najbolje izrabimo svoj vid pri nočnem letenju?
a) Gledamo samo oddaljene, zasenčene luči.
b) Oči premikamo počasi, da omogočimo videti mimo centra.
c) Za nekaj sekund uperimo pogled naravnost v vsakega od predmetov.
L-06 Kako ugotovimo, da obstaja v zraku nevarnost trčenja z drugim
zrakoplovom?
a) Drugi zrakoplov postaja večji in se hitro približuje.
b) Nosa obeh zrakoplovov sta uperjena v isto točko v prostoru.
c) Razen približevanja ni relativnega gibanja med vašim
zrakoplovom.

in

drugim

L-07 Pilot lahko izgubi orientacijo v prostoru, če:
a) ne upošteva mišične občutke in občutke, ki mu jih posreduje notranje uho.
b) pri določanju lege zrakoplova v prostoru upošteva telesne občutke.
c) pogosto premika pogled z instrumenta na instrument.
L-08 Kaj lahko pogosto privede pilota do prostorske dezorientacije ali pa
trka s terenom ali z oviro, ko leti pod pogoji vizualnega letenja (VFR)?
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a) Sindrom "tunkanja".
b) Nadaljevanje leta v instrumentalne pogoje.
c) Ostajanje za zrakoplovom.
L-09 Pri vsakem pilotu pride včasih do neke mere nevarnega vedenja.
Katere so te vrste nevarnega vedenja?
a) Slabo obvladovanje tveganja in neobvladovanje stresa.
b) Antiavtoritativnost, impulzivnost, »mačo«, malodušnost in neranljivost.
c) Slab pregled na situacijo, prenagljenost pri ocenjevanju razmer in
neupoštevanje pravil procesa odločanja.
L-10 Kakšno razmišljanje je značilno za pilota, ki se vede na nevaren
način, imenovan "malodušnost"?
a) Nisem brezmočen.
b) Saj nima smisla.
c) Nekdo drug je odgovoren.
L-11 Kakšno optično iluzijo lahko pričakuje pilot helikopterja pri pristanku
na peščeno podlago brez izrazitega reliefa?
a) Občutek prevelike višine v prihodu.
b) Whiteout.
c) Brownout.
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METEOROLOGIJA (M)
M-01 Kolikšno temperaturo zraka lahko pričakujemo na višini 7.500 ft, če
je temperatura zraka na nadmorski višini 1.500 ft 15°C?
a)
b)
c)
d)

+4°C.
+3°C.
0°C.
-2°C.

M-03 Najbolj pogosta vrsta prizemne temperaturne inverzije je tista, ki
nastane zaradi:
a) ohlajanja površja tal v jasnih in razmeroma mirnih nočeh.
b) narivanja hladnejšega zraka pod toplejši zrak, ali pa narivanja toplejšega
zraka nad hladnejši zrak.
c) hitrega dviganja toplega zraka v višine v bližini hribovitega terena.
M-04 Približno koliko znaša temperatura rosišča zraka na nivoju letališča,
če je tam temperatura 20°C, piloti pa javljajo višino baz kumulusov 1.100
m nad letališčem?
a)
b)
c)
d)

-3°C.
5°C.
7°C.
11°C.

M-05 Kaj izračunavamo s pomočjo naslednje formule?
(razlika med temperaturo in rosiščem) x 123 = ....... ?

a)
b)
c)
d)

Relativno vlažnost.
Temperaturo zraka na višini leta.
Zgornjo bazo stratusne oblačnosti v metrih.
Spodnjo bazo kumulusne oblačnosti v metrih.

M-06 Katera vrsta oblakov pomeni konvektivno turbulenco?
a) Kumulokongestusi.
b) Cirusi.
c) Nimbostratusi.
M-07 Kaj označuje začetek zrele faze razvoja nevihte?
a) Največja hitrost nastajanja oblaka.
b) Začetek padavin.
c) Pojav nakovala.

M-08 Zakaj je ivje na krakih nevarno za let helikopterja?
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a) Ivje upočasnjuje hitrost obtekanja profila in tako povečuje učinkovitost
komand.
b) Ivje moti gladko obtekanje kraka in tako zmanjšuje njegovo nosilnost.
c) Ivje spremeni osnovno aerodinamično obliko aeroprofila in tako zmanjšuje
vzgon.
M-09 Radiacijska megla nastaja:
a) v mirnih in jasnih nočeh, ko leži topel in vlažen zrak nad nižjimi ravninskimi
predeli.
b) pri premikanju vlažnega tropskega zraka preko hladne površine odprtega
morja.
c) pri premikanju hladnega zraka preko toplejše vodne površine.
d) ko rahel veter premika ponoči topel in vlažen zrak ob pobočjih navzgor.
M-10 Kakšne padavine so bile na letališču v času opazovanja vremena?
METAR LSZH 131630Z 24008KT 0600 R16/1000U FG DZ FEW003 SCT010 OVC020 17/16
Q1018 BECMG TL1700 0800 FG BECMG AT1800 9999 NSW=

a)
b)
c)
d)

Plohe.
Enakomeren in rahel dež.
Toča.
Rahlo pršenje.

M-11 Poletnega dne je meteorološka postaja na letališču zabeležila
naslednji zaporedni razvoj vremena:
260450Z
260650Z
260850Z
261050Z
261250Z
261450Z
261650Z
261850Z
262050Z

24009KT 7000 SCT040 SCT120 15/12 Q1024 NOSIG=
24010KT 6000 SCT040 SCT120 17/13 Q1014 NOSIG=
23014KT 8000 BKN100 19/13 Q1009 BECMG 26020G35KT TS=
28022G33KT 4000 TS SCT015 SCT050CB OVC080 16/14 Q1006 BECMG NSW=
31016 KT 9999 SCT025 BKN030 13/09 Q1009 NOSIG=
30012KT 9999 -SHRA OVC020 14/10 Q1011 NOSIG=
30009 9999 SCT025TCU SCT035 13/10 Q1013 RERA NOSIG=
28006KT 9999 FEW040 11/09 Q1014 NOSIG=
26004KT CAVOK 10/08 Q1015 NOSIG=

Iz tega lahko sklepamo, da je dopoldne postajo prešla:
a)
b)
c)
d)

topla fronta, popoldne pa hladna fronta.
hladna fronta, popoldne pa topla fronta.
hladna fronta, popoldne pa je prevladovalo vreme toplega sektorja.
hladna fronta, popoldne pa je prevladovalo postfrontalno vreme.
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NAVIGACIJA (N)
N-01 Premer zemljine oble na ekvatorju je v primerjavi z dolžino zemljine
osi:
a)
b)
c)
d)

večji za 43 km.
dvakrat večji.
enak.
manjši za 42 km.

N-02 Veliki krog(i) na zemeljski obli je(so):
a)
b)
c)
d)

samo ekvator.
ekvator in poldnevniki.
ekvator, poldnevniki in vzporedniki.
ekvator, poldnevniki in ortodrome.

N-03 Kaj je značilnost loksodrome?
a)
b)
c)
d)

Seka poldnevnike pod različnimi koti.
Je najkrajša razdalja med dvema točkama na zemljini obli.
Seka poldnevnike pod istim kotom.
Je veliki krog.

N-04 Zrakoplov se nahaja nad Ljubljano in leti točno proti jugu. Ura je
1200 UTC. Sonce je torej:
a)
b)
c)
d)

natančno spredaj.
levo od nosa zrakoplova.
desno od nosa zrakoplova.
levo ali desno od nosa zrakoplova, odvisno od letnega časa.

N-05 Dolžina ene navtične milje je:
a)
b)
c)
d)

1.111
1.432
1.609
1.852

m.
m.
m.
m.

N-06 Zemljepisni koordinati točke A na karti sta:
a)
b)
c)
d)

N
N
N
N

49°
50°
50°
49°

11,0'
11,0'
49,0'
49,0'

in
in
in
in

E
E
E
E

21°
20°
20°
21°

(glej prilogo 14!)

18,0'.
12,0'.
12,0'.
18,0'.
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Priloga 14: Zrakoplovna karta I
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N-07 Kje lahko na karti izmerimo razdaljo med dvema točkama, ki smo jo
zajeli s šestilom ali pa označili na robu kosa papirja?
a)
b)
c)
d)

Na vsakem poldnevniku.
Samo na srednjem poldnevniku med točkama.
Samo na merilu na robu karte.
Na vsakem poldnevniku ali pa na merilu na robu karte.

N-08 Dolžino v metrih hitro pretvorimo v dolžino v čevljih s pomočjo
enačbe:
a)
b)
c)
d)

m x 0,3.
(m x 3) + 10%.
(m : 10) x 3.
(m x 3) : 10.

N-09 Višinomer zrakoplova, nastavljen na 1008 hPa, kaže na zemlji 1.600
ft. Kakšen bo odčitek višine, če mu spremenimo nastavitev na 1009 hPa?
a)
b)
c)
d)

1.590
1.630
1.610
1.570

ft.
ft.
ft.
ft.

N-10 S kakšno kalibrirano hitrostjo (CAS) bi morali leteti z zrakoplovom
na tlačni višini (Pressure Altitude) 7.000 ft pri zunanji temperaturi 5°C,
da bi dejanska zračna hitrost (TAS) bila 150 kt?
a)
b)
c)
d)

134
137
139
142

kt.
kt.
kt.
kt.

N-11 Podano je:
Razdalja med A in B ...................................70 NM
Predvideni veter ........................................310°/15 kts
Tlačna višina (PA) ........................... ……….…8.000 ft
Temperatura zraka ....................................-10°C
Pravi kurz (true course)...............................270°

Kolikšno indicirano hitrost zrakoplova bi bilo potrebno vzdrževati na
rutnem odseku, če točko A preletimo ob 15:00, točko B pa moramo
preleteti ob 15:30?
a) 126 vozlov.
b) 137 vozlov.
c) 152 vozlov.
N-12 Dolžina rute D-E na karti je:

(glej prilogo 15!)

Stran 26 od 45

OPERATIVNI POSTOPKI

a)
b)
c)
d)

30
33
39
42

NM.
NM.
NM.
NM.

Priloga 15: Zrakoplovna karta II
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N-13 Kolika je potna hitrost (GS) zrakoplova, če le-ta preleti v času 40
min razdaljo, ki predstavlja na karti v merilu 1:500 000 dolžino 10,8 cm?
a)
b)
c)
d)

81 kt.
100 mph.
81 km/h.
100 km/h.

N-14 Katera oznaka v trikotniku vetra na sliki pomeni pravi kurz (true
course)?
(glej prilogo 13!)
a)
b)
c)
d)

oznaka
oznaka
oznaka
oznaka

4.
3.
2.
1.

Priloga 13: Trikotnik vetra

N-15 V navigaciji pomeni pojem "kot zanosa":
a) kot med vzdolžno osjo zrakoplova in dejansko trajektorijo poti.
b) razliko med vektorjema prave GS in dejanske hitrosti zrakoplova TAS.
c) razliko med magnetnim kurzom in smerjo vetra.
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N-16 Kako imenujemo linije na geografskih kartah, ki povezujejo točke z
enako magnetno deklinacijo?
a)
b)
c)
d)

Izogone.
Agone.
Izokline.
Izobare.

N-17 Pri preračunavanju magnetne smeri iz pravega kurza je potrebno:
a) odšteti vzhodno deklinacijo in desni kot poprave v veter.
b) prišteti zahodno deklinacijo in odšteti levi kot poprave v veter.
c) odšteti zahodno deklinacijo in prišteti desni kot poprave v veter.
N-18 Stranski kot kazanja igle ADF na sliki B je:

(glej prilogo 22!)

a) 190°.
b) 235°.
c) 315°.

Priloga 22: ADF z nastavljivo skalo
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N-19 Koliko znaša QDM zrakoplova z indikacijo ADF na sliki H, če pilot
vzdržuje magnetni kurz 320°?
(glej prilogo 21!)
a) 005°.
b) 185°.
c) 225°.

Priloga 21: ADF s fiksno skalo

N-20 Radiali VOR so:
a)
b)
c)
d)

magnetne smeri.
kompasne smeri.
prave smeri.
relativne stranske smeri.

N-21 Koliko milj bočno od zadanega radiala se nahaja zrakoplov, ki je 60
NM pred postajo VOR, če je igla CDI odklonjena za eno petino polnega
odklona v eno stran?
a) 6 milj.
b) 2 milji.
c) 1 miljo.
N-22 Poševna napaka DME je največja na:
a) malih višinah neposredno nad postajo.
b) velikih višinah neposredno nad postajo.
c) velikih višinah in na veliki oddaljenosti od postaje.
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N-23 Kateri minimalni nivo leta lahko planirate za IFR let na rutnemu
segmentu VOR GRZ-VOR ILB, če je zračni tlak 1030 hPa? (glej prilogo 16!)
a)
b)
c)
d)

FL80.
FL85.
FL90.
FL95.

Priloga 16: Radionavigacijska rutna karta
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N-24 Točnost GPS je, podobno kot to velja za VOR, v veliki meri odvisna
od oddaljenosti izbrane točke. Trditev je:
pravilna.
napačna.
N-25 Katero geodetsko izhodišče (Map Datum) izberemo pri začetni
nastavitvi GPS?
a) EUROPE.
b) NAD83.
c) WGS84.
N-26 Katera je tista hitrost, ki se v osnovi meri z vsakim inštrumentom
GPS?
a)
b)
c)
d)

Dejanska zračna hitrost.
Potovalna hitrost.
Navpična hitrost.
Hitrost vetra.

N-27 Igla na indikatorju VOR-a v RNAV modu kaže bočni odmik v:
a) stopinjah levo in desno od zadane linije poti.
b) statutnih miljah levo in desno od zadane linije poti.
c) navtičnih miljah levo in desno od zadane linije poti.
N-28 Koliko znaša zemljepisna širina točke B, ki leži 240 NM severno od
točke A z zemljepisno širino 62° 33' 00" N?
a)
b)
c)
d)

58°
86°
66°
64°

33'
33'
33'
33'

00"
00"
00"
00"

N.
N.
N.
N.

N-29 Koliko centimetrov pomeni razdalja 105 km na karti v merilu 1:500
000?
a)
b)
c)
d)

10,5
21,0
42,0
84,0

cm.
cm.
cm.
cm.

N-30 Radiali VOR so:
a)
b)
c)
d)

magnetne smeri.
kompasne smeri.
prave smeri.
relativne stranske smeri.
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OPERATIVNI POSTOPKI (O)
O-01 Uradne podatke o omejitvah pri uporabi in dovoljeni obtežbi našega
zrakoplova najdemo v:
a)
b)
c)
d)

knjigi vzdrževanja.
priročniku za letenje z zrakoplovom.
spričevalu o plovnosti in v potrdilu o vpisu v register zrakoplovov.
uradnih objavah Uprave za zračno plovbo.

O-02 Kateri dokument zrakoplova določa minimalno delujočo opremo s
katero je helikopter še ploven?
a) Kontrolna lista (Check-list)
b) Seznam minimalne opreme (MEL – minimum equipment list)
c) Spričevalo o plovnosti (Airworthiness certificate).
O-03 Kako zavarujemo helikopter, ki je parkiran izven pokritega
hangarja?
a) Privežemo krake rotorjev in pokrijemo vstopne odprtine.
b) Privežemo krak repnega rotorja, da ne pride do vrtenja rotorja v vetru.
c) Zaklenemo ključavnice in privežemo krake glavnega rotorja.
O-04 Katera je najbolj zanesljiva praktična metoda za ugotovitev količine
goriva v rezervoarjih zrakoplova na tleh?
a)
b)
c)
d)

Odčitavanje merilnika goriva pri delujočem motorju.
Tehtanje zrakoplova.
Vizualna kontrola količine goriva v rezervoarjih.
Zibanje zrakoplova in poslušanje, če v rezervoarjih gorivo pljuska.

O-05 Vzrok večine požarov na zrakoplovu med polnjenjem z gorivom
zaradi statičnega iskrenja je polnjenje:
a) neozemljenega zrakoplova z gorivom iz kovinske posode.
b) ozemljenega zrakoplova z delujočim motorjem.
c) neozemljenega zrakoplova z gorivom iz plastične posode.
O-06 Kakšno nadomestno gorivo lahko uporabljamo za pogon batnega
zrakoplova, če letalskega bencina s predpisanim oktanskim številom ne
dobimo?
a) Neosvinčeni avtomobilski bencin z istim oktanskim številom.
b) Letalski bencin z naslednjim višjim oktanskim številom.
c) Letalski bencin z naslednjim nižjim oktanskim številom.
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O-07 Kdaj se pri zrakoplovih, opremljenih z gorivnimi črpalkami,
uporablja pomožna električna gorivna črpalka?
a) Ves čas za primer izpada motorske gorivne črpalke.
b) Ves čas, da pomaga motorski gorivni črpalki.
c) Neprestano, razen pri zagonu motorja.
O-08 Na kaj nas opozarja elektromagnetno zaznavalo izpostavljeno olju
zobniškega prenosa?
a) Temperaturo olja.
b) Kovinske delce v olju.
c) Tlak olja.
O-09 Čemu služita rdeči črti na platišču in na gumi glavnega kolesa
zrakoplova?
a)
b)
c)
d)

Prepoznavanju tip gume.
Centriranju kolesa.
Indikacija tlaka v gumi.
Indikacija, da se guma ni zamaknila na platišču.

O-10 V izogib dinamični prevrnitvi moramo pri pristanku s hitrostjo
vzdrževati:
a) smer gibanja helikopterja vzporedno s stezo.
b) vzdolžno os helikopterja vzporedno s smerjo gibanja.
c) zadosten nagib v veter, da preprečimo zanos helikopterja.
O-11 Splošno priporočeni postopek v primeru pojava plamena iz vstopnika
za zrak med startanjem batnega motorja zrakoplova je:
a) obrniti stikalo vžiga v položaj OFF.
b) nadaljevati z normalnim startanjem.
c) nadaljevati z vrtenjem motorja, povleči ročico korekcije zmesi v položaj
IDLE CUT-OFF in do konca odpreti plin.
O-12 Kaj bi ukrenili, če takoj po zagonu motorja zrakoplova opazite, da
kaže ampermeter tipa z ničlo na levi dokaj močan tok, čeprav so vsi
uporabniki električnega toka izključeni?
a) Takoj ugasnem motor, ker alternator ne deluje.
b) Resetiram glavno stikalo alternatorja, in če se stanje ne popravi, ugasnem
motor in obvestim mehanika, da alternator ne deluje.
c) Nič, ker v takšnem primeru lahko alternator daje tok samo za polnjenje
akumulatorja, ki se pri zaganjanju motorja malo izprazni.
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O-13 Kaj je posledica izpada elektrike v zraku (odpoved delovanja
akumulatorja in alternatorja)?
a) Odpoved delovanja avionike.
b) Verjetna odpoved delovanja sistema tvorbe iskre za valje, merilcev količine
goriva, osvetlitve zrakoplova in avionike.
c) Verjetna odpoved delovanja motorja zaradi izpada mehanske gorivne
črpalke in tudi verjetna odpoved delovanja radijske opreme, luči in vseh
inštrumentov, ki potrebujejo za svoje delovanje izmeničen tok.
O-14 Kako bi se v zraku izognili vlečki nevarnih vrtincem za težkim
letalom, ki vam prečka pot z leve proti desni na razdalji približno ene
milje?
a) Letim tako, da sem zagotovo nad njegovo trajektorijo.
b) Zmanjšam hitrost pod Vy in zadržim višino in smer.
c) Letim tako, da sem ves čas nekoliko pod njegovo trajektorijo in pravokotno
na njegovo smer leta.
O-15 Vizualni dolet ponoči izvajamo:
a) s povečano hitrostjo.
b) pod bolj strmim kotom.
c) na enak način kot podnevi.
O-16 Pilot, ki leti v doletu za pristanek pod predpisano doletno ravnino,
vidi na utripajočem indikatorju doletnega kota na pričetku steze:
a) utripajočo belo luč.
b) enakomerno belo luč.
c) utripajočo rdeča luč.
O-17 Usmerjeni svetlobni signal, ki pomeni "Letališče ni varno, ne
pristajajte!", je:
a)
b)
c)
d)

enakomerna rdeča luč.
utripajoča rdeča luč.
rdeča raketa.
rafal projektilov, ki se razpočijo v rdeči in zeleni barvi.

O-18 Pri nočnem letenju zagledate na isti višini naravnost pred vami
zeleno luč na levi, rdečo pa na desni. Kaj ste dolžni ukreniti?
a) Zaviti moram v desno, ker se mi drugi zrakoplov bliža v čelo.
b) Zaviti moram v levo, ker se mi drugi zrakoplov bliža v čelo.
c) Zaenkrat nadaljujem, ker ni nevarnosti trčenja, saj drugi zrakoplov leti v isti
smeri.
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O-19 Kakšna je razlika med področjem A in področjem E?
(glej prilogo 18!)
a) Področje A se sme uporabljati za vožnjo po tleh in za vzletanje; področje E
se sme uporabljati samo v primeru predolgega pristanka.
b) Področje A se sme vedno uporabljati, z izjemo pristanka težkega
zrakoplova; področje E se sme uporabljati samo v primeru predolgega
pristanka.
c) Področje A se sme uporabljati samo za vožnjo po tleh; področje E se sme
vedno uporabljati, razen za pristajanje.

Priloga 18: Oznake na letališču

O-20 Kakšen je glavni namen ugotavljanja vzrokov letalskih nesreč?
a) Iskanje in kaznovanje krivca za nesrečo.
b) Preprečevanje podobnih nesreč v prihodnosti, varnost letenja.
c) Kaznovanje krivca in preprečevanje nesreč v prihodnosti.
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O-21 Kaj pomeni dvojni beli križ (slika H), postavljen na signalnem
prostoru na letališču?
(glej prilogo 25!)
a) Prepovedano pristajanje, ker letališče ni varno!
b) Zahteva se posebna pazljivost pri doletu in pristajanju!
c) Vožnja po tleh je dovoljena tudi izven vzletno-pristajalne steze in stez za
vožnjo!
d) Pozor, jadralna letala letijo!

Priloga 25: Znaki

O-22 V katerega od položajev moramo postaviti stikalo audio panela v
kokpitu zrakoplova, če hočemo delati z radijsko opremo preko slušalk?
a) AUTO.
b) SPEAKER.
c) PHONE.
O-23 Kdaj smemo preizkušati delovanje ELT?
a) Kadarkoli.
b) Petnajsto in petinštirideseto minuto polne ure.
c) Tekom prvih pet minut po polni uri.
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O-24 V kateri kombinaciji vertikalne in horizontalne hitrosti je helikopter
najglasnejši?
a) Vzpenjanje z okrog 500 ft/min pri 60-80 kts hitrosti.
b) Spuščanje z okrog 500 ft/min pri 60-80 kts hitrosti.
c) Spuščanje z okrog 700 ft/min pri 50 kts hitrosti.
O-25 Kako lahko zmanjšamo vpliv hrupa helikopterja na okolje?
a)
b)
c)
d)

Ne letimo nad občutljivimi mesti.
Pazimo na profil spuščanja pri pristanku.
Prilagodimo smer odhoda in vzpenjamo čim hitreje.
Vsi gornji odgovori so pravilni.
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NAČELA LETENJA (A)
A-01 Značilnost simetričnega aeroprofila je, da:
a)
b)
c)
d)

ne tvori nobenega vzgona.
ima najmanjši inducirani upor pri pozitivnem vpadnem kotu.
ima od vpadnega kota praktično neodvisno prijemališče aerodinamične sile.
ima ugodno razmerje med vzgonom in uporom.

A-02 Katera od točk na sliki polare krila označuje vpadni kot najboljšega
planiranja (finese)?
(glej prilogo 1!)
a)
b)
c)
d)

2.
4.
5.
6.

Priloga 1: Značilne točke na polari krila

A-03 Pri podvojitvi hitrosti obtekanja se količnik zračnega upora telesa:
a)
b)
c)
d)

podvoji.
ne spremeni.
poveča 4-krat.
poveča 6-krat.

A-04 Kako se odraža parazitni upor helikopterja z naraščanjem hitrosti?
a)
b)
c)
d)

Strmo pada.
Ostaja konstanten.
Strmo narašča.
Rahlo narašča.
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A-05 Če pomaknemo ciklično palico, tako da največje povečanje koraka
rotorja doseženo v azimutu 90°, se bo disk rotorja nagnil:
a)
b)
c)
d)

naprej.
nazaj.
levo.
desno.

A-06 Pri katerih azimutih, v horizontalnem letu, je vpadni kot kraka
rotorja najmanjši?
a) 90°.
b) 270°.
c) 180°.
A-07 Kdaj so sile, ki delujejo na helikopter med letom, v ravnotežju?
a)
b)
c)
d)

Ko
Ko
Ko
Ko

helikopter
helikopter
helikopter
helikopter

stoji na zemlji.
pospešuje.
leti s stalno hitrostjo.
zmanjšuje hitrost.

A-08 Količnik polnitve (rotor solidity) pomeni:
a) razmerje med skupno površino krakov rotorja in površino diska rotorja.
b) razmerje med skupno površino krakov rotorja in površino diska repnega
rotorja.
c) razmerje med površino diska glavnega rotorja in površino repnega rotorja.
A-09 Če so vrtljaji glavnega rotorja nizki in tlak polnjenja valjev visok,
potem je potrebno:
a) povečati plin.
b) zmanjšati skupni korak.
c) povečati skupni korak.
A-10 Razlika vzgona, ki obstaja med napredujočim in nazadujočim krakom
glavnega rotorja je znana kot:
a) poševno obtekanje zraka.
b) asimetrija vzgona.
c) tendenca prehitevanja.
A-11 Katera tehnika letenja se priporoča za letenje na vroč dan?
a) Uporabiti je potrebno minimalne dovoljene vrtljaje glavnega rotorja in
največji dovoljeni tlak polnjenja valjev.
b) Med obračanjem v lebdenju vzdrževati minimalne vrtljaje motorja med
obračanjem v levo in maksimalne vrtljaje motorja med obračanjem v desno.
c) Med vzletanjem pospeševati, kar se da hitro v progresivni let.
d) Med vzletanjem počasi pospeševati v progresivni let.
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A-12 Kaj označuje točka D v diagramu moči v odvisnosti od hitrosti leta
helikopterja?
(glej prilogo 3c!)
a)
b)
c)
d)

Lebdenje v talnem efektu (IGE).
Lebdenje izven talnega efekta (OGE).
Hitrost največjega dosega.
Največjo hitrost helikopterja v horizontalnem letu.

Priloga 3c: Diagram moči v odvisnosti od hitrosti.

A-13 Na kaj je potrebno biti posebno previden pri spuščanju v
avtorotaciji?
a)
b)
c)
d)

Vrtljaji rotorja bodo imeli tendenco naraščanja pri izvajanju ostrih zavojev.
Nikoli se ne sme spuščati z ničelno hitrostjo.
Vrtljaji rotorja bodo imeli tendenco padanja pri izvajanju ostrih zavojev.
Za spuščanje se uporablja izključno kolektivna palica.

A-14 Pri katerih vrtljajih rotorja bomo v avtorotaciji imeli najslabše
razmerje med preleteno razdaljo in začetno višino?
a) Pri minimalnih dovoljenih vrtljajih rotorja za avtorotacijo in povečani hitrosti
leta.
b) Pri največjih dovoljenih vrtljajih rotorja za avtorotacijo in zmanjšani hitrosti
leta.
c) Pri vrtljajih rotorja v sredini dovoljenega območja in zmanjšani hitrosti leta.
d) Pri minimalnih vrtljajih rotorja za avtorotacijo in zmanjšani hitrosti leta.

A-15 V režimu vrtinčastega prstana prihaja do vrtinčenja zraka, ki je
najbolj izrazit na koncih krakov in tvori sklenjen vrtinčasti tok zraka skozi
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disk. Kateri vstopni parametri so značilni za nastanek vrtinčastega
prstana?
a) Spuščanje z 300 - 800 fpm, veliki progresivni hitrosti in režimu večje moči.
b) Dviganje z 300 - 800 fpm, progresivni do 10 kts in režimu manjše moči.
c) Spuščanje z 300 - 800 fpm, progresivni do 10 kts in režimu večje moči.
A-16 Če pilot zazna zemeljsko resonanco med pospeševanjem vrtenja
glavnega rotorja, kaj mora storiti?
a) Voziti na bolj gladek teren.
b) Zapreti plin.
c) Narediti takojšnje vzletanje.
A-17 Prečna os zrakoplova je os, ki poteka od:
a) nosa do repa, skozi masno središče zrakoplova.
b) leve proti desni skozi masno središče zrakoplova.
c) leve proti desni skozi center potiska zrakoplova.
A-18 Kako zagotovimo vzdolžno stabilnost helikopterja v translatornem
letu?
a)
b)
c)
d)

Z vertikalnimi površinami na repu helikopterja.
Stabilnosti ne moremo zagotoviti.
S horizontalnimi in vertikalnimi površinami na repu helikopterja.
S horizontalnimi površinami na repu helikopterja.

A-19 Helikopter krmilimo okrog prečne osi:
a)
b)
c)
d)

s
z
s
z

kolektivno palico.
repnim rotorjem.
trimerjem.
ciklično palico.

A-20 Med vzpenjanjem s hitrostjo se ciklična palica v glavnem uporablja
za:
a) nadzor nad višino leta.
b) nadzor nad hitrostjo leta.
c) nadzor nad hitrostjo vzpenjanja.
A-21 V zavoju s hitrostjo se ciklična palica v glavnem uporablja za:
a) nadzor nagiba in koordinacijo skupaj s pedali.
b) ohranjanje smeri.
c) ohranjanje stabilnosti helikopterja.
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KOMUNIKACIJA (R)
R-01 Katera od naslednjih depeš je po prednosti na prvem mestu glede na
ostale depeše?
a)
b)
c)
d)

Redna letalska depeša.
Depeša, ki zadeva varnost letenja.
Meteorološka depeša.
Depeša v nuji.

R-02 Za preizkus slišnosti oddaje uporablja pilot izraz:
a)
b)
c)
d)

RADIO TEST.
REQUEST READIBILITY OF TRAMSMISSION.
RADIO CHECK (FREQUENCY).
REQUEST RADIO CHECK (FREQUENCY).

R-03 Kaj pomeni nestandardni a še vedno zelo razširjen izraz "ROGER"?
a)
b)
c)
d)

Sprejel sem vaše zadnje sporočilo v celoti.
Razumem vaše sporočilo in se bom ravnal po njem.
Moja depeša je končana in pričakujem vaš odgovor.
Predlagana akcija odobrena.

R-04 Kaj pomeni izraz "VERIFY"?
a)
b)
c)
d)

Oznanjam ločitev delov sporočila.
Preverite in dobite potrditev pri pošiljatelju sporočila.
Ne, oziroma zahteva ni odobrena, oziroma nepravilno.
Ponovite vse ali naslednje dele vašega zadnjega sporočila.

R-05 Oznaka »QNH« pomeni:
a) zračni tlak na nadmorski višini vzletišča.
b) radio-far.
c) nastavitev pomožne barometrske skale, tako da instrument kaže na zemlji
nadmorsko višino.
d) določeno geografsko mesto, s katerega se javlja pozicija zrakoplova.
R-06 Pilot lahko zahteva oddajo načrta poleta iz zraka s frazo:
a)
b)
c)
d)

REQUEST FILE FLIGHT PLAN.
CANCELING MY FLIGHT PLAN.
REQUEST FILL IN FLIGHT PLAN.
READY TO COPY.

R-07 Kontrola letenja izda dovoljenje za spuščanje s frazo:
a) MAINTAIN FL...
b) DESCEND TO FL...
c) LEAVE FL... FOR FL...
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d) CLEARED FL...
R-08 Če hoče kontrolor informacijo o nivoju leta, na katerem leti
zrakoplov, uporabi frazo:
a)
b)
c)
d)

WHAT IS YOUR LEVEL.
REPORT LEVEL.
REQUEST LEVEL.
TRANSMIT YOUR LEVEL.

R-09 Višina 4.500 ft QNH se pravilno javi s frazo:
a)
b)
c)
d)

FORTY-FIVE-THOUSAND.
FOUR POINT FIVE.
FORTY-FIVE HUNDRED FEET ABOVE SEA LEVEL.
FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED FEET.

R-10 Točko C na vzletni stezi imenujemo:
a)
b)
c)
d)

(glej prilogo 24!)

START-UP POSITION.
APRON.
BASE LEG.
LINE-UP POSITION.

Priloga 24: Letališki krog

R-11 V primeru, ko dobi pilot zrakoplova, opremljenega s trasponderjem,
od kontrole letenja ukaz "SQUAWK 1200", je dolžan na transponder
nastaviti kodo 1200 in:
a)
b)
c)
d)

pritisniti na gumb "IDENT".
premakniti stikalo na "ON" oziroma na "ALT", če še ni izbrano.
premakniti stikalo na "STANDBY".
premakniti stikalo na "STANDBY" in pritisniti na gumb "IDENT".
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R-12 Če nastavimo izbirno stikalo transponderja na "STBY":
a)
b)
c)
d)

zmanjšamo občutljivost sprejemnika.
začne transponder v primeru potrebe takoj delovati.
oddaja samo podatek o nivoju leta.
transponder v celoti izključimo.

R-13 Kontrola letenja izda dovoljenje za spuščanje s frazo:
a)
b)
c)
d)

MAINTAIN FL...
DESCEND TO FL...
LEAVE FL... FOR FL...
CLEARED FL...

R-14 V primeru, ko dobi pilot zrakoplova, opremljenega s trasponderjem,
od kontrole letenja ukaz "SQUAWK 1200", je dolžan na transponder
nastaviti kodo 1200 in:
a)
b)
c)
d)

pritisniti na gumb "IDENT".
premakniti stikalo na "ON" oziroma na "ALT", če še ni izbrano.
premakniti stikalo na "STANDBY".
premakniti stikalo na "STANDBY" in pritisniti na gumb "IDENT".

R-15 Če nastavimo izbirno stikalo transponderja na "STBY":
a)
b)
c)
d)

zmanjšamo občutljivost sprejemnika.
začne transponder v primeru potrebe takoj delovati.
oddaja samo podatek o nivoju leta.
transponder v celoti izključimo.
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