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NAČELA LETENJA (A) 

 

Stran 2 od 50 

 

NAČELA LETENJA (A) 

A-01 Značilnost simetričnega profila je, da: 

a) ne tvori nobenega vzgona. 

b) ima najmanjši inducirani upor pri pozitivnem vpadnem kotu. 

c) ima od vpadnega kota praktično neodvisno prijemališče aerodinamične sile. 

d) ima ugodne vrednosti razmerja med vzgonom in uporom. 

 

A-02 Konstrukcijski kot je: 

a) kot med smerjo zračnega toka in tetivo profila. 

b) kot med višinskim krmilom in tetivo višinskega stabilizatorja. 

c) razdalja med prednjim robom krila in vzdolžno osjo zrakoplova. 

d) kot med tetivo profila in vzdolžno osjo zrakoplova. 

 

A-03 Katera od označenih točk na sliki polare krila predstavlja režim 

vpadnega kota najmanjšega upora?                                     (glej prilogo 1!) 

a) Točka 3. 

b) Točka 4. 

c) Točka 5. 

d) Točka 7. 
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A-04 Katero od navedenih teles istega čelnega preseka ima pri isti hitrosti 

največji zračni upor? 

a) Ravna plošča. 

b) Kaplja. 

c) Votla polkrogla, odprta proti toku. 

d) Polna krogla. 

 

A-05 Kako se vede vzgonski količnik, če pilot z vlečenjem krmilne palice 

oz. volana proti sebi povečuje vpadni kot krila? 

a) Raste in doseže največjo vrednost pri kritičnem vpadnem kotu. 

b) Raste in doseže največjo vrednost pri vpadnem kotu najboljše finese. 

c) Pada in doseže najmanjšo vrednost pri vpadnem kotu najmanjšega padanja. 

d) Pada in doseže najmanjšo vrednost pri vpadnem kotu najmanjšega upora. 

 

A-06 V kakšnem medsebojnem odnosu so si v vodoravnem letu naravnost 

s stalno hitrostjo vzgon, upor, vlečna sila in teža zrakoplova? 

a) Vzgon je enak teži, vlečna sila pa uporu. 

b) Seštevek vzgona, upora in teže je enak vlečni sili. 

c) Seštevek vzgona in teže je enak seštevku vlečne sile in upora. 

 

 

A-07 V kroženju je sila vzgona: 

a) enaka tisti pri letu naravnost. 

b) vedno dvakrat večja kot pri letu naravnost. 

c) večja kot pri letu naravnost. 

d) manjša kot pri letu naravnost, ker centrifugalna sila nadomešča del vzgona. 

 

A-08 V zavoju nagiba 55° brez izgube višine morajo krila 2.300 lb težkega 

zrakoplova tvoriti silo vzgona v iznosu:                  (glej prilogo 2!) 

 

a) 4.010 lb. 

b) 4.620 lb. 

c) 2.330 lb. 

d) 5.250 lb. 
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A-09 Hitrost zloma vzgona zrakoplova v zavoju: 

a) pada s povečevanjem nagiba. 

b) raste s povečevanjem nagiba. 

c) pada z zmanjševanjem polmera. 

d) ni odvisna od nagiba in polmera. 

 

A-10 Kaj se dogaja s krmili in kaj s hitrostjo letala oz. jadralnega letala v 

strmi spirali? 

a) Krmila so trda, hitrost hitro narašča. 

b) Krilci sta "prazni", hitrost je sorazmeroma stalna. 

c) Krmila so trda, hitrost je stalna. 

d) Krilci sta mehki, hitrost hitro narašča. 

 

A-11 Izraz "obtežba krila" pomeni: 

 

a) največjo maso, ki jo zrakoplov lahko prenese. 

b) največjo vzletno maso. 

c) silo teže zrakoplova, deljeno s površino kril. 

d) silo teže zraka, ki jo zrakoplov izpodriva. 
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A-12 Sekundarni učinek odklona višinskega krmila letala oz. jadralnega 

letala v letu naravnost je: 

a) nagibanje v desno. 

b) zavijanje v desno. 

c) zavijanje v levo. 

d) pri odklonu višinskega krmila v letu naravnost ni nobenega sekundarnega 

učinka. 

 

A-13 Kako imenujemo stabilnost zrakoplova okoli vzdolžne osi? 

a) Vzdolžna stabilnost. 

b) Prečna stabilnost. 

c) Smerna stabilnost. 

 

A-14 Do zavijanja letala po smeri v levo zaradi P-faktorja prihaja pri: 

a) malih vpadnih kotih. 

b) velikih vpadnih kotih. 

c) visokih hitrostih. 

 

A-15 Kaj pogojuje vzdolžno stabilnost letala? 

a) Lega CG glede na center potiska 

b) Učinkovitost vodoravnega stabilizatorja, smernega krmila in trimerja smeri. 

c) Razmerje med močjo in vzgonom glede na težo in upor. 

 

A-16 Diferencialni krilci sta: 

a) masno uravnoteženi krilci, da se zmanjšajo sile na palici. 

b) aerodinamično uravnoteženi krilci, da se zmanjšajo sile na palici. 

c) krilci, ki se odklanjata navzgor za več, kot se odklanjata navzdol. 

d)  

e) krilci, ki se odklanjata navzdol za več, kot se odklanjata navzgor. 
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A-17 Razlog za zakrilca na lahkih letalih je: 

a) povečanje navpične hitrosti spuščanja, ne da bi se pri tem povečala 

vodoravna hitrost. 

b) zmanjšanje minimalne hitrosti in izboljšanje vidljivosti v smeri leta. 

c) skrajšanje pristajalne steze. 

d) Vsi gornji odgovori so točni. 

A-18 Zakaj pride pri letalih (razen pri T-repcih) do spuščanja nosa, če 

odvzamemo moč in ne reagiramo s komandami? 

a) Obtekanje vodoravnega repa v smeri navzdol se zmanjša in njegov učinek 

je slabši. 

b) Če odvzamemo moč, se CG se pomakne naprej. 

c) Če se moč zmanjša na vrednost, manjšo od vrednosti teže, se zmanjša tudi 

vzgon in krilo ne more več nositi teže. 
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SPLOŠNO ZNANJE O ZRAKOPLOVIH (K) 

K-01 Sesalna odprtina v glavi valja batnega motorja je povezana z: 

a) oljnim hladilnikom. 

b) rezervoarjem za gorivo. 

c) difuzorjem uplinjača. 

d) izpušnim kolektorjem. 

 

K-02 V primerjavi z vrtljaji glavne gredi se odmična gred v batnem 

štiritaktnem motorju vrti: 

a) s polovičnimi vrtljaji. 

b) z istimi vrtljaji. 

c) z dvakrat večjimi vrtljaji. 

d) s štirikrat večjimi vrtljaji. 

 

K-03 Če v letu izpade alternator, motor zrakoplova: 

a) deluje normalno. 

b) deluje, vendar nezanesljivo in grobo. 

c) deluje normalno pod pogojem, da magneti dobivajo tok iz akumulatorja. 

d) preneha delovati. 

 

K-04 V primerjavi s tokom, ki teče od akumulatorja do starterja, je tok, ki 

teče skozi stikalo vžiga v kokpitu, ko je selektiran položaj START: 

a) šibkejši. 

b) močnejši. 

c) enak. 

 

K-05 Po ugasnitvi motorja zrakoplova je potrebno izključiti glavno stikalo, 

da preprečimo izpraznitev akumulatorja preko: 

a) magnetov. 

b) alternatorja oziroma dinama. 

c) električnih porabnikov, ki so nanj priključeni. 

d) stikala vžiga. 
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K-06 Posledica prekinitve vodnika stika magnetov z maso v letu je: 

a) trenutna odpoved delovanja motorja. 

b) padec vrtljajev za približno 100 RPM. 

c) padec izhodne moči alternatorja. 

d) Ta okvara nima nobenega vpliva na delovanje motorja v letu. 

 

K-07 Naloga pospeševalne črpalke v uplinjaču je: 

 

a) kontrola zmesi gorivo-zrak. 

b) ugašanje motorja. 

c) preprečevanje nastanka presiromašne zmesi in "kašljanja" motorja pri 

hitrem dodajanju plina. 

 

K-08 Ali lahko pride do zaledenitveitve uplinjača pri zunanji temperaturi 

+20°C? 

a) Ne, ker je pretoplo. 

b) Da, vendar samo na večjih višinah. 

c) Da, če je zrak dovolj vlažen. 

d) Vedno. 

 

K-09 Namen pomožne (električne) črpalke za gorivo pri lahkih letalih je: 

a) hitrejše praznjenje rezervoarjev za gorivo. 

b) oskrbovanje uplinjača z gorivom med startanjem motorja in v primeru 

izpada motorske črpalke za gorivo. 

c) predvbrizgavanje goriva v valje motorja. 

d) povečanje zmogljivosti motorja. 

 

K-10 Kako po merilcu temperature izpušnih plinov EGT nastavimo zmes 

na najboljšo moč? 

a) Vrh minus 100°F na "bogati" strani. 

b) Vrh. 

c) Vrh minus 100°F na "siromašni" strani. 

d) Vrh minus 25°F-50°F na "bogati" strani. 
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K-11 Kaj od navedenega je lahko vzrok previsokih temperatur olja in glav 

valjev batnega štiritaktnega motorja? 

a) Zmes je presiromašna glede na nastavljeno veliko moč motorja. 

b) Prebogato naravnana zmes. 

c) Tlak olja, višji od normalnega. 

 

K-12 Kateri so tisti pogoji letenja, pri katerih je pri enomotornem letalu 

vpliv momenta propelerja največji? 

a) Velika hitrost, velika moč, velik vpadni kot. 

b) Mala hitrost, velika moč, velik vpadni kot. 

c) Mala hitrost, mala moč, mali vpadni kot. 

 

K-13 Sredstvo oziroma naprava v blažilcih, ki duši odskoke zrakoplova v 

zrak, je: 

a) komprimirani zrak. 

b) hidravlična tekočina. 

c) motorno olje. 

d) jeklena vzmet. 

 

K-14 Naprava za opozarjanje pred zlomom vzgona na lahkem letalu deluje 

na principu zaznavanja: 

a) hitrosti. 

b) bočnega drsenja. 

c) vpadnega kota. 

d) vzdolžnega pospeška. 

 

K-15 Razen upogibno sta spodnji in zgornji pas nosilca krila v normalnem 

letu obremenjena še na: 

a) spodnji pas na nateg, zgornji pas na tlak. 

b) oba na tlak. 

c) oba na nateg. 

d) spodnji pas na tlak, zgornji pas na nateg. 
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K-16 Naloga vakuumske črpalke na zrakoplovu je pogon: 

a) žiroskopskih instrumentov. 

b) motorskih instrumentov. 

c) pitot-statičnih instrumentov. 

 

K-17 Kateri od navedenih instrumentov za svoje delovanje ne 

potrebuje(jo) dovoda statičnega tlaka: 

a) Merilec hitrosti. 

b) Merilec hitrosti in električni variometer. 

c) Variometer s krilcem. 

d) Pnevmatski kontrolnik leta. 

 

K-18 Kako deluje v spuščanju variometer z membransko škatlico? 

a) Zunanji tlak pada, kar povzroča indikacijo spuščanja. 

b) Tlak v membranski škatlici zamuja v primerjavi s povečanjem tlaka v ohišju 

variometra, zato se mebranska škatlica krči, kar povzroča indikacijo 

spuščanja. 

c) Razlika med skupnim in statičnim tlakom se prenaša na membransko 

škatlico, njeno raztezanje pa na kazalec inštrumenta. 

d) Zaradi padanja tlaka v ohišju variometra se membranska škatlica, v kateri 

je stalni tlak, širi, kar povzroča indikacijo spuščanja. 

 

K-19 Kakšna je osnovna konstrukcijska razlika med membransko škatlico 

v brzinomeru in membransko škatlico v višinomeru?  

Membranska škatlica v brzinomeru je: 

a) zaprta, dovod skupnega tlaka je priključen na mesto dovoda statičnega 

tlaka; v membranski škatlici je vakuum. 

b) zaprta in priključena na statični tlak; membranska škatlica višinomera je 

odprta in priključena na skupni tlak. 

c) odprta in priključena na skupni tlak; membranska škatlica višinomera je 

zaprta. 

d) pod vplivom zračnega tlaka; membranska škatlica višinomera je pod 

vplivom dinamičnega tlaka. 
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K-20 Katera od navedenih oznak pomeni odčitano hitrost zrakoplova, 

popravljeno za instrumentalno in položajno napako? 

a) CAS. 

b) IAS. 

c) TAS. 

d) EAS. 

 

K-21 Kje odčitamo na skali brzinomera letala minimalno hitrost z odvzetim 

plinom in spuščenimi zakrilci in kolesi? 

a) Na koncu zelenega loka. 

b) Na koncu belega loka. 

c) Na pričetku zelenega loka. 

d) Na pričetku belega loka. 

 

K-22 Katera je tista največja hitrost, s katero sme leteti dano letalo s 

spuščenimi zakrilci?                                                                (glej prilogo 8!) 

a) 165 mph. 

b) 100 mph. 

c) 65 mph. 

d) 60 mph. 
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K-23 Pnevmatski višinomer zrakoplova kaže vedno višino nad: 

a) tlemi. 

b) letališčem. 

c) srednjo gladino morja. 

d) nastavljeno vrednostjo tlačne ploskve. 

 

K-24 Katero višino kaže višinomer zrakoplova, če je nastavljen na tlak 

QFE? 

a) Nadmorsko višino. 

b) Višino nad letališčem. 

c) Dejansko višino nad terenom. 

d) Nivo leta. 

 

K-25 Kdaj je dejanska višina leta manjša od tiste, ki jo čitamo na 

višinomeru zrakoplova? 

a) Pri temperaturi, nižji od standardne. 

b) Pri zračnem tlaku, nižjem od standardnega. 

c) Pri temperaturi, višji od standardne. 

 

K-26 Kateri od navedenih instrumentov deluje(jo) na osnovi precesije 

žiroskopa? 

a) Kontrolnik leta in koordinator zavoja. 

b) Umetni horizont. 

c) Žiroskopski kompas. 

d) Vsi gornji odgovori so pravilni. 

 

K-27 Kaj kaže kontrolnik leta? 

a) Položaj zrakoplova glede na horizont. 

b) Smer zavoja in kotno hitrost zrakoplova okoli navpične osi. 

c) Premike zrakoplova okoli vzdolžne osi zrakoplova. 

d) Premike zrakoplova okoli prečne osi zrakoplova. 
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K-28 Kaj je lahko vzrok za napačno kazanje žiroskopskega kompasa 

standardno opremljenega lahkega športnega letala? 

a) Izpad elektrike. 

b) Nezadosten podtlak v vakuumskem sistemu. 

c) Zaledenitev pitotove cevi. 

d) Visoka zunanja temperatura. 

 

K-29 Kaj pokaže magnetni kompas zrakoplova v primeru povečevanja 

hitrosti v zahodnih kurzih na severni polobli? 

a) zavoj v levo, t.j. proti jugu. 

b) zavoj v desno, t.j. proti severu. 

c) točno smer. 

 

K-30 Kje ima inklinacija vrednost 90°? 

a) Na magnetnem ekvatorju. 

b) Na magnetnih polih. 

c) V področju srednjih zemljepisnih širin. 

d) Na geografskem polu na severni polobli.  

 

K-31 Pilot, ki leti na severni polobli, mora vedeti, da je potrebno pričeti z 

izravnavanjem zrakoplova iz zavoja po magnetnem kompasu v vzhodnih 

kurzih: 

a) 10°20°-30° pred želenim kurzom. 

b) -20° po želenem kurzu. 

c) ko kompas pokaže E. 

 

K-32 Napaka pospeševanja pri magnetnem kompasu zrakoplova je 

največja v smereh: 

a) N in S. 

b) N. 

c) S. 

d) E in W. 
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K-33  Pri izvajanju zavojev z zrakoplovom na severni polobli je potrebno 

upoštevati, da magnetni kompas v severnih smereh: 

a) kaže točno. 

b) prehiteva, ne glede na smer zavijanja. 

c) prehiteva v levem in zaostaja v desnem zavoju. 

d) prehiteva v desnem in zaostaja v levem zavoju. 

e) zaostaja, ne glede na smer zavijanja. 
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ZMOGLJIVOST MED LETOM IN NAČRTOVANJE LETA (P) 

P-01 Pri nekaterih zrakoplovih je mogoče, da presežemo največjo 

dovoljeno maso pri vzletanju, če pri polnih gorivnih rezervoarjih vkrcamo 

polno potnikov in prtljage. Kakšna bi bila rešitev problema? 

a) Leteti z maso zrakoplova, večjo od dovoljene. 

b) Zmanjšati količino goriva, četudi le-ta ne bi več zadoščala za izvedbo leta z 

rezervami. 

c) Zmanjšati količino goriva, vendar samo na toliko, kolikor zadošča za izvedbo 

leta z rezervami, nato pa po potrebi še potnike oziroma prtljago. 

d) Izkrcati toliko potnikov oziroma prtljage, da lahko vzamemo polno goriva. 

 

P-02 Osnovni razlog za določanje standardne višine (Density Altitude) je 

določanje: 

a) barometrske višine (Pressure Altitude). 

b) zmogljivosti zrakoplova. 

c) nivojev leta nad prehodno absolutno višino. 

d) varne višine križarjenja nad hribovitim terenom. 

 

P-03 Približno koliko znaša standardna višina (Density Altitude) letališča, 

kjer kaže višinomer pri standardni temperaturi in nastavitvi 1011 hPa 

višino 1.300 ft? 

a) 1.240 ft. 

b) 1.300 ft. 

c) 1.360 ft. 

d) 1.400 ft. 

 

P-04 Kako vpliva povečanje vlažnosti zraka na vzletne zmogljivosti 

zrakoplova? Vzletne razdalje so: 

a) večje, ker je zrak gostejši. 

b) večje, ker je zrak redkejši. 

c) manjše, ker je zrak gostejši. 

 

P-05 Navpična hitrost zrakoplova med ustaljenim vzpenjanjem je odvisna 

od: 

a) presežka moči. 

b) presežka vlečne sile. 

c) razpoložljive vlečne sile. 
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P-06 Ali med doletom za pristanek v pogojih rafalnega vetra letimo z 

zrakoplovom z normalno doletno hitrostjo? 

a) Ne, potrebno je vzdrževati hitrost 1,2 Vs. 

b) Da. (Glej priročnik za letenje). 

c) Ne, normalno hitrost doleta je potrebo povečati za polovico vrednosti hitrosti 

sunka vetra. 

 

P-07 Kakšni morajo biti vrtljaji motorja letala v križarjenju, da bo na 

barometrski višini 2.000 ft in pri standardni temperaturi na tej višini 

razvijal 60% moči?                                                                                                  (glej prilogo 6!) 

a) 2500 RPM. 

b) 2400 RPM. 

c) 2300 RPM. 

d) 2200 RPM. 
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P-08 Katera je tista hitrost, katero normalno vzdržujemo po odpovedi 

motorja lahkega letala oz. motornega zmaja v letu? 

a) Hitrost najdaljšega ostajanja v zraku. 

b) Hitrost najboljše finese. 

c) Hitrost najmanjšega padanja. 

d) Minimalna hitrost. 

 

P-09 Kaj od navedenega je potrebno najprej storiti, če v letu odpove motor 

zrakoplova? 

a) Vključiti gretje vplinjača. 

b) Premakniti ročico zmesi v položaj FULL RICH. 

c) Izbrati primeren teren za zasilni pristanek. 

d) Prevesti zrakoplov v drsni let s hitrostjo najboljše finese. 

 

P-10 Koliko znašata vzdolžna in bočna komponenta vetra 280°/15 kt na 

stezi, katere magnetna smer je 220°?                                (glej prilogo 12!) 

a) 15,5 kt v čelo in 8 kt v bok. 

b) 15,5 kt v čelo in 15 kt v bok. 

c) 13,5 kt v čelo in 24 kt v bok. 

d) 7,5 kt v čelo in 13 kt v bok. 
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P-11 Kaj se lahko primeri, če pilot pred vzletanjem ne odstrani ivja s kril 

in repnih ploskev zrakoplova? 

a) Zrakoplov bo vzletel pri manjšem vpadnem kotu in pri nižji indicirani hitrosti. 

b) Zrakoplov bo vzletel s težavo ali pa sploh ne. 

c) Ivje na zrakoplovu ne pomeni nobene resne težave, saj ga zračni tok že pri 

nizkih hitrostih takoj odpihne. 

d) Vzgon se poveča, ker se zaradi ivja poveča zakrivljenost profila krila. 

 

P-12 Hitrost najmanjšega padanja zrakoplova je glede na hitrost najboljše 

finese: 

a) vedno večja. 

b) pogosto večja. 

c) vedno manjša. 

d) pogosto manjša. 
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OPERATIVNI POSTOPKI (O) 

O-01 Uradne podatke o omejitvah pri uporabi in dovoljeni obtežbi našega 

zrakoplova najdemo: 

a) knjigi vzdrževanja. 

b) priročniku za letenje z zrakoplovom. 

c) spričevalu o plovnosti in v potrdilu o vpisu v register zrakoplovov. 

d) uradnih objavah Uprave za zračno plovbo. 

 

O-02 Kaj je potrebno ukreniti, če pride med vožnjo po tleh do pregrevanja 

štiritaktnega motorja zrakoplova? 

a) Obrniti zrakoplov v veter in pustiti motor teči na malem plinu. 

b) Takoj ugasniti motor. 

c) Povečati vrtljaje, da se poveča pretok zraka preko hladilnih reber valjev. 

d) Obogatiti zmes, da se zagotovi nižje temperature zgorevanja v valjih. 

 

O-03 Katera je najbolj zanesljiva praktična metoda za ugotovitev količine 

goriva v rezervoarjih zrakoplova na tleh? 

a) Čitanje merilca goriva pri delujočem motorju. 

b) Tehtanje zrakoplova. 

c) Vizualna kontrola količine goriva v rezervoarjih. 

d) Tresenje krila in poslušanje, če v rezervoarjih gorivo pljuska. 

 

O-04 Kaj je lahko posledica slabo zaprte ročne črpalke za prevbrizganje 

goriva v batni motor zrakoplova? 

a) Prebogata zmes zaradi puščanja goriva v sesalni vod. 

b) Presiromašna zmes zaradi puščanja zraka v sesalni vod. 

c) Kapljanje goriva v kokpit. 

d) Detonacije v motorju zaradi prebogate zmesi. 

 

O-05 Letalsko gorivo 100 LL je obarvan: 

a) rdeče. 

b) zeleno. 

c) vijoličasto. 

d) modro. 
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O-06 Kdaj se pri zrakoplovih, opremljenih z gorivnimi črpalkami, 

uporablja pomožna električna gorivna črpalka? 

a) V primeru izpada motorske gorivne črpalke. 

b) Ves čas, da pomaga motorski gorivni črpalki. 

c) Neprestano, razen pri zagonu motorja. 

 

O-07 Odčitek 5 in Hg na merilcu podtlaka vakuumskega sistema 

zrakoplova pomeni: 

a) premajhen podtlak. 

b) normalen podtlak. 

c) prevelik podtlak. 

 

O-08 V primeru, ko se guma na platišču kolesa zamakne za toliko, da rdeči 

črti na gumi in platišču nista več poravnani, moramo vedeti, da: 

a) je guma uporabna. 

b) je gumo potrebno pregledati in po potrebi nastaviti ali pa zamenjati. 

c) je potrebno prekontrolirati tlak v gumi. 

d) so zavore neuporabne. 

 

O-09 Med vožnjo po tleh z močnim bočno-hrbtnim vetrom je potrebno 

držati volan tako, da: 

a) je krilce na odvetrnem krilu odklonjeno navzdol. 

b) so krilca v nevtrali. 

c) je krilce na krilu v veter odklonjeno navzdol. 

 

O-10 Med IFR rutnim letom se na sprednjem robu krila vašem zrakoplovu 

nabere približno 12 mm ivja. Sedaj letite pod oblaki na višini 2.000 čevljev 

AGL in ste v VFR doletu proti letališču. Vidljivost pod oblaki je več kot 15 

km, veter na namembnem letališču je jakosti 8 vozlov in piha vzdolž steze, 

temperatura pri tleh pa je 3°C. Kaj boste ukrenili? 

a) Dolet in na pristanek izvedem s povečano hitrostjo. 

b) Dolet in pristanek izvedem z normalno hitrostjo, ker debelina ledu ni 

tolikšna, da bi lahko to opazno vplivalo na let. 

c) Dolet odletim s hitrostjo, nižjo od normalne, da zmanjšam "chill efekt" in 

tako odstranim led. 
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O-11 Kaj pomeni pojav črnega dima iz izpušnih cevi med preizkusom 

delovanja batnega štiritaktnega motorja zrakoplova? 

a) Ročica korekcije zmesi je preveč izvlečena. 

b) Batni obročki so se zataknili ali pa so izrabljeni. 

c) Zmes je prebogata. 

d) Uplinjač je nastavljen na preveč siromašno zmes. 

 

O-12 Kakšna je pravilna nastavitev koraka propelerja stalnih vrtljajev za 

vzletanje? 

a) Mali korak (nizki RPM), kar da maksimalni izkoristek. 

b) Veliki korak (nizki RPM), kar zagotovi najmanjši hrup. 

c) Mali korak (visoki RPM), kar da maksimalno moč. 

d) Veliki korak (visoki RPM), kar da maksimalno vlečno silo. 

 

O-13 Kaj lahko pomeni v letu ničelni odčitek na ampermetru z ničlo v 

sredini? 

a) Normalno stanje; električni porabniki dobivajo tok od alternatorja. 

b) Izpad alternatorja. 

c) Nobeden od porabnikov električnega toka ni vključen. 

d) Nenormalno stanje; električni porabniki se napajajo iz akumulatorja. 

 

O-14 Kaj je najbolj pogost vzrok za nevarno brazdno turbulenco, ki se 

pojavlja za težkimi letali: 

a) Tok za propelerjem. 

b) Reakcijski curek. 

c) Vrtinci na konceh kril. 

 

O-15 Za letenje letala brez kabine pod tlakom na višinah nad 13.000 ft je 

potrebno imeti na krovu letala na voljo zadostno količino kisika za 

dihanje: 

 

a) samo za člane pilotske posadke. 

b) za vse osebe na krovu letala. 

c) samo za potnike. 
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O-16 Če zakrilca odklonimo v položaj za vzletanje, 

a) vzgon naraste pri hkratnem majhnem povečanju upora. 

b) vzgon naraste pri hkratnem velikem povečanju upora. 

c) je upor znatno večji pri hkratnem majhnem zmanjšanju vzgona. 

d) se vrednosti vzgona in upora ne spremenita. 

 

O-17 V primeru, ko prihajamo proti talni oznaki za čakanje na stezi za 

vožnjo s strani z neprekinjenima črtama, moramo vedeti, da: 

a) smemo nadaljevati z vožnjo po tleh. 

b) ne smemo prečkati oznake brez odobritve ATC. 

c) moramo nadaljevati z vožnjo po tleh, dokler ves zrakoplov v celoti ne 

prevozi oznake. 

 

O-18 Kaj od navedenega je opis luči praga vzletno-pristajalne steze? 

 

a) Rdeče usmerjene luči. 

b) Zelene neusmerjene luči. 

c) Rdeče neusmerjene luči. 

d) Zelene usmerjene luči. 

 

O-19 Če v doletu za pristanek letimo nad predpisano doletno ravnino, 

vidimo tri-barvni VASI v: 

a) beli barvi. 

b) zeleni barvi. 

c) oranžni barvi. 

 

O-20 Prehodna absolutna višina letališča na sliki je:         (glej prilogo 17!) 
 

a) 5.000 ft. 

b) 3.700 ft. 

c) 3.500 ft. 

d) To informacijo dobimo normalno od TWR-a neposredno pred vzletanjem. 
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O-21 Pristali ste na kontroliranem letališču. Nad enimi od vrat letališke 

stavbe je tabla s črno črko C na rumeni podlagi (slika C). Kaj pomeni ta 

znak?                                                                                      (glej prilogo 25!) 

a) Prostori carinske službe. 

b) Izhod za posadke športnih zrakoplovov. 

c) Izhod za delavce letališča. 

d) Prostori prijavnega urada kontrole letenja. 

 

O-22 Znak na sliki I, postavljen na signalnem prostoru na letališču, 

pomeni:                                                                                  (glej prilogo 25!) 

a) Po pristanku zapustite stezo z desnim zavojem! 

b) Parkirni prostor je na vaši desni! 

c) Nadaljujte do naslednjega letališča, ker je steza do nadaljnjega zaprta! 

d) Desni šolski krog v uporabi! 
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O-23 Kaj pomeni enakomerna zelena luč, usmerjena s kontrolnega stolpa 

proti zrakoplovu v letu? 

a) Dovoljen pristanek! 

b) Dajte prednost drugemu zrakoplovu in odletite na drugi krog! 

c) Vrnite se na pristanek! 

d) Skrajno povečajte pozornost! 

 

O-24 Pri nočnem letenju zagledate pred sabo na isti višini enakomerno 

belo luč in utripajočo oranžno luč zrakoplova. V kateri smeri glede na vas 

leti drugi zrakoplov? 

a) Leti proč od mene. 

b) Križa mi pot z leve. 

c) Križa mi pot z desne. 

 

O-25 V katerega od položajev moramo izbrati stikala na avdio nadzorni 

plošči v kabini zrakoplova, če želimo uporabljati radijsko opremo preko 

slušalk? 

a) AUTO. 

b) SPEAKER. 

c) PHONE. 

 

O-26 Kdaj smemo preizkušati delovanje oddajnika signala na kraju 

nesreče (emergency locator transmitter – ELT)? 

a) Kadarkoli. 

b) Petnajsto in petinštirideseto minuto polne ure. 

c) Tekom prvih pet minut po polni uri. 

 

O-27 Kdaj oziroma kje naj pilot prekontrolira delovanje kolesnih zavor 

zrakoplova? 

a) Takoj potem, ko odpelje s parkirnega mesta. 

b) Kadarkoli med vožnjo proti vzletni stezi. 

c) Na vzletni stezi, potem ko zrakoplov nabere nekaj hitrosti. 

d) Po vzletu. 
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NAVIGACIJA (N) 

N-01 Premer zemljine oble na ekvatorju je v primerjavi z dolžino zemljine 

osi: 

a) večji za 43 km. 

b) dvakrat večji. 

c) enak. 

d) manjši za 42 km. 

 

N-02 Veliki krog(i) na zemeljski obli je(so): 

a) samo ekvator. 

b) ekvator in poldnevniki. 

c) ekvator, poldnevniki in vzporedniki. 

d) ekvator, poldnevniki in in ortodrome. 

 

N-03 Kateri krogi iz zemljepisne mreže so hkrati ortodrome in 

loksodrome? 

a) Samo vzporedniki. 

b) Poldnevniki in ekvator. 

c) Samo poldnevniki. 

d) Samo ekvator. 

 

N-04 Zemljepisna širina je razdalja točke na zemeljski obli od: 

a) ekvatorja, merjena v statutnih miljah. 

b) ekvatorja, merjena v ločnih stopinjah. 

c) ničelnega poldnevnika, merjena v ločnih stopinjah. 

d) ničelnega poldnevnika, merjena v geografskih miljah. 

 

N-05 Kateri navigacijski orientir s karte se nahaja na poziciji z 
zemljepisnima koordinatama N 50° 19,0' in E 21° 04,2'? 

(glej prilogo 14) 
 

a) Točka C. 

b) Železniški most na reki Visli. 

c) Mesto Mielec. 

d) Naselje Stopnica. 
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N-06 Enačba za hitro pretvarjanje kilometrov v navtične milje je: 

a) (km : 2) + 10%. 

b) (km x 2) - 22%. 

c) (km : 2) - 10%. 

d) (km x 2) - 10%. 

 

N-07 Dolžina rutnega segmenta B-C na karti je:                (glej prilogo 14!) 

a) 61 km. 

b) 52 NM. 

c) 33 SM. 

d) 54 km. 

 

N-08 Koliko uporabnega goriva bi morali imeti v rezervoarjih zrakoplova 

za let dolžine 300 NM pri potovalni hitrosti 120 kt in pri povprečni porabi 

7,3 gal/h in upoštevanjem rezerve goriva za 1 uro letenja? 

a) 15,0 gal. 

b) 18,3 gal. 

c) 21,4 gal. 

d) 25,6 gal. 

 

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) 1.590 ft. 

b) 1.630 ft. 

c) 1.610 ft. 

d) 1.570 ft. 

 

N-10 Na barometrski višini (Pressure Altitude) 8.000 ft in pri zunanji 

temperaturi 10°C bi moral zrakoplov leteti z dejansko zračno hitrostjo 

(TAS) 125 kt. Kakšno hitrost bi v tem primeru moral vzdrževati pilot po 

brzinomeru, če razliko med CAS in IAS zanemarimo? 

a) 95 kt. 

b) 102 kt. 

c) 109 kt. 

d) 111 kt. 

N-11 Hitrost 120 km/h, izražena v vozlih je: 
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a) 50 kt. 

b) 58 kt. 

c) 60 kt. 

d) 65 kt. 

 

N-12 Koliko kilogramov je 90 funtov? 

a) 37 kg. 

b) 41 kg. 

c) 45 kg. 

d) 52 kg. 

 

N-13 Katera oznaka v trikotniku vetra na sliki pomeni deviacijo kompasa?                                                                               

(glej prilogo 13!) 

a) Oznaka 5. 

b) Oznaka 8. 

c) Oznaka 9. 

d) Oznaka 10. 

 

N-14 Zakaj moramo pri načrtovanju rutnega leta meriti pravi potni kot na 

VFR ICAO letalski karti na poldnevniku, ki je najbližji točki na polovici 

rutnega odseka? Zato, ker: 
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a) se vrednosti izogon spreminjajo od točke do točke. 

b) se koti med meridiani in linijo poti spreminjajo od točke do točke. 

c) se koti med izogonami in meridiani spreminjajo od točke do točke. 

 

N-15 Koliko znaša magnetna deklinacija področja, ki ga prikazuje karta? 
(glej prilogo 14! – stran 28) 
 

a) 50° 30' W. 

b) 21° E. 

c) 50° W. 

d) 15° E. 

 

N-16 Koliko znaša kompasni kurz zrakoplova pri naslednjih podatkih? 

pravi potni kot ................. 168° 

kot popravka .................... +6° 

deklinacija ....................... 5°E 

 

Tabela deviacije kompasa 

magn. smer N    030      060   E   120    150     S    210   240    W    300    330 

deviacija 0    0       1E   3E   2E       0      3W   1W 0     2E    1E      1E 

 

a) 167°. 

b) 177°. 

c) 187°. 

d) 171°. 

 
N-17 Kolikšen je pravi potni kot rutnega segmenta F-D?   (glej prilogo 15!) 

 
a) 288°. 

b) 252°. 

c) 198°. 

d) 018°. 
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N-18 Koliko znaša magnetni kurz za let od točke A do točke B, če je TAS 

zrakoplova 105 kt, veter pa je 045°/30 kt?                                  (glej prilogo 14! – 

stran 28) 

a) 332°. 

b) 317°. 

c) 302°. 

d) 011°. 

N-19 Izračunajte ETE na ruti C-A, če je veter 200°/25 kt in hitrost 

zrakoplova TAS 100 kt!                                                        (glej prilogo 14! – 

stran 28) 

a) 52 min. 

b) 45 min. 

c) 38 min. 

d) 34 min. 

N-20 Da bi za pomoč pri določanju pozicije lahko uporabljali VHF/DF, 

mora biti zrakoplov opremljen z: 

a) VHF oddajnikom in sprejemnikom. 

b) 4096-kodnim transponderjem. 

c) VOR sprejemnikom in DME. 

N-21 Kateri stranski kot kaže ADF na sliki E?                     (glej prilogo 21!) 

a) 045°. 

b) 180°. 

c) 315°.
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N-22 Koliko znaša QDR, če kaže ADF v kabini sliko C?    (glej prilogo 22!) 

a) 025°. 

b) 115°. 

c) 295°. 

 

 

N-23 Kateri magnetni kurz vzdržuje pilot zrakoplova z indikacijo ADF na 

sliki L, če je QDM 135°?                                                       (glej prilogo 21! – 

stran 33) 

a) 135°. 

b) 270°. 

c) 360°. 

 

N-24 Pri vzdrževanju R215 v doletu proti postaji VOR moramo nastaviti 

radial: 

a) 215° in popravljati kurz proti igli CDI. 

b) 215° in popravljati kurz proč od igle CDI. 

c) 035° in popravljati kurz proti igli CDI. 
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N-25 Kateremu letalu ustreza kazanje indikatorja VOR z oznako U? 

(glej prilogo 23!) 
 

a) Letaloma 1 in 2. 

b) Samo letalu 2. 

c) Samo letalu 6. 

 

 

 

 

N-26 Pri uporabi DME moramo upoštevati, da naprava kaže: 
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a) potno hitrost zrakoplova. 

b) hitrost približevanja oz. oddaljevanja zrakoplova oddajniku DME. 

c) poševno razdaljo med zrakoplovom in oddajnikom DME. 

d) odgovora -2 in -3 sta oba pravilna. 

N-27 Koliko znaša MEA na rutnem odseku VOR DOL-VOR GRZ? 

(glej prilogo 16!) 
 

a) 9,000 ft. 

b) 9,000 m. 

c) FL160. 

d) 8,000 ft. 
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N-28 Igla CDI na elektronskem zaslonu GPS v kabini kaže odmik od osi 

zadane poti v: 

a) stopinjah. 

b) stopinjah ali pa dolžinskih enotah, po izbiri pilota. 

c) dolžinskih enotah. 

 

N-29 Katera je tista hitrost, ki se v osnovi meri z vsakim inštrumentom 

GPS? 

a) Dejanska zračna hitrost. 

b) Potovalna hitrost. 

c) Navpična hitrost. 

d) Hitrost vetra. 

 

N-30 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. 
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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) +4°C. 

b) +3°C. 

c)  0°C. 

d) -2°C. 

 

M-02 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-03 Kaj je lahko merilo za določitev stabilnosti atmosfere? 

a) Navpični termični gradient. 

b) Prizemna temperatura. 

c) Zračni tlak. 

 

M-04 Približno koliko znaša višina baz kumulusov nad tlemi, če je 

temperatura zraka pri tleh 27°C, rosišče pa 15°C? 

a) 1.000 m. 

b) 1.500 m. 

c) 2.000 m. 

d) 2.700 m. 

 

M-05 Nevihta doseže svojo največjo intenzivnost v: 

a) zreli fazi. 

b) fazi vzdolnikov. 

c) kumulusni fazi. 
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M-06 Katera je tista faza v razvojnem ciklu nevihte, za katero je v glavnem 

značilen pojav vzdolnikov? 

a) Kumulusna faza. 

b) Zrela faza. 

c) Faza razpadanja. 

 

M-07 Kakšni so tisti vremenski pogoji, pri katerih se na ogrodju 

zrakoplova najhitreje nabira led? 

a) Podhlajeni pršec. 

b) Podhlajeni dež. 

c) Kumulusna oblačnost s temperaturo pod lediščem. 

 

M-08 Kdaj je bilo izdano naslednje vremensko poročilo? 

METAR LSZH 131630Z 24008KT 0600 R16/1000U FG DZ FEW003 SCT010 OVC020 17/16 Q1018 

BECMG TL1700 0800 FG BECMG AT1800 9999 NSW= 

 

a) Ob 16:30 po lokalnem času. 

b) Ob 16 uri UTC, 30. dne tekočega meseca. 

c) Ob 16:30 UTC, 13. dne tekočega meseca. 

d) Ob 24:00 po lokalnem času, 8. dne tekočega meseca. 

 

M-09 Kdaj lahko z gotovostjo računate na to, da vremenski pogoji na 

letališču ne bodo primerni za VFR letenje? 

TAF EDDM 160000Z 160624 13010KT 9000 BKN020 BECMG 0608 SCT015CB BKN020 TEMPO 0812 

17012G22KT 1000 TSRA SCT010CB BKN020 FM12 15006KT 9999 BKN020 BKN100= 

 

a) Med 08:00 UTC in 12:00 UTC. 

b) Do 08:00 UTC. 

c) Po 12:00 UTC. 

d) Ves čas, za katerega je izdana vremenska napoved. 
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M-10 Poletnega dne je meteorološka postaja na letališču zabeležila 

naslednji zaporedni razvoj vremena: 

260450Z 24009KT 7000 SCT040 SCT120 15/12 Q1024 NOSIG= 

260650Z 24010KT 6000 SCT040 SCT120 17/13 Q1014 NOSIG= 

260850Z 23014KT 8000 BKN100 19/13 Q1009 BECMG 26020G35KT TS= 
261050Z 28022G33KT 4000 TS SCT015 SCT050CB OVC080 16/14 Q1006 BECMG NSW= 

261250Z 31016 KT 9999 SCT025 BKN030 13/09 Q1009 NOSIG= 

261450Z 30012KT 9999 -SHRA OVC020 14/10 Q1011 NOSIG= 
261650Z 30009 9999 SCT025TCU SCT035 13/10 Q1013 RERA NOSIG= 
261850Z 28006KT 9999 FEW040 11/09 Q1014 NOSIG= 

262050Z 26004KT CAVOK 10/08 Q1015 NOSIG= 

 

Iz tega lahko sklepamo, da je dopoldne postajo prešla: 

 

a) topla fronta, popoldne pa hladna fronta. 

b) hladna fronta, popoldne pa topla fronta. 

c) hladna fronta, popoldne pa je prevladovalo vreme toplega sektorja. 

d) hladna fronta, popoldne pa je prevladovalo postfrontalno vreme. 

 

M-11 V katerem časovnem obdobju lahko računate na letališču na 

vremenske razmere, primerne za vizuelno letenje? 

 

TAF EDDM 160000Z 160624 13010KT 9000 BKN020 BECMG 0608 SCT015CB BKN020 TEMPO 0812 

17012G22KT 1000 TSRA SCT010CB BKN020 FM12 15006KT 9999 BKN020 BKN100= 

 

a) Ves čas veljavnosti vremenske napovedi. 

b) Šele po 12:00 UTC. 

c) Samo med 08:00 UTC in 12:00 UTC. 

d) Med 06:00 UTC in 08:00 UTC ter po 12:00 UTC. 
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LETALSKO PRAVO (Z) 

 

Z-01 Kdaj mora pilot učenec predložiti ustrezno zdravniško spričevalo? 

a) Pred začetkom teoretičnega šolanja. 

b) Pred začetkom praktičnega šolanja. 

c) Pred prvim samostojnim letenjem. 

d) Ob prijavi na preverjanje praktične usposobljenosti za licenco. 

 

Z-02 Koliko skupnega naleta kot vodja zrakoplova na helikopterjih, 

jadralnih letalih in motornih jadralnih letalih se lahko upošteva pri pogoju 

potrebnega skupnega naleta za polaganje izpita za licenco športnega 

pilota letala? 

a) 5% naleta, vendar ne več kot 15 ur. 

b) 15 ur. 

c) 5 ur. 

d) 10% naleta, vendar ne več kot 10 ur. 

 

Z-03 Katera letala, za katera je usposobljen, in pod katerimi pogoji, sme 

pilotirati imetnik licence športnega pilota letala? 

a) Vsa letala brez omejitve, vendar samo če gre za lete brez povračila ali 

plačila. 

b) Vsa letala brez omejitve, vendar samo če pilot sam za letenje ne dobi 

povračila ali plačila. 

c) Vsa enomotorna letala, vendar samo če gre za lete brez povračila ali plačila. 

d) Vsa letala največje vzletne mase 1.500 kg, vendar samo če pilot sam za 

letenje ne dobi povračila ali plačila. 

 

Z-04 Pilot ali pilot učenec, ki je bil na zdravljenju ali na preiskavah v 

bolnišnici v trajanju več kot 12 ur, ki je bil operiran oziroma je imel poseg, 

ki mora redno pričeti jemati zdravila ali ki mora pričeti redno uporabljati 

korekturne leče, 

a) je dolžan pred letenjem ponovno opraviti letalski zdravniški pregled. 

b) ne sme leteti, dokler ne obvesti in ne pridobi mnenje zdravnika za letalsko 

osebje, ki odloči ali je še sposoben izvajati privilegije licence. 

c) mora obvestiti zdravnika za letalsko osebja, ki je izdal zdravniško spričevalo 

v roku 21 dni. 
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Z-05 Kaj od navedenega je poleg ostalih aktivnosti pri predpoletni pripravi 

leta v kontroliranem zračnem prostoru najbolj pomembno? 

a) Ponoviti pomen svetlobnih signalov. 

b) Prekontrolirati točnost navigacijske opreme in ELT. 

c) Ugotoviti dolžine stez na letališčih, ki se jih namerava uporabljati, in določiti 

potrebne dolžine vzletanja in pristajanja našega zrakoplova. 

 

Z-06 Kaj pomeni kratica "AAL"? 

a) Nad nivojem letališča (Above Aerodrome Level). 

b) Omejitev vpadnega kota (Angle of Attack Limitation). 

c) Potrdite (Acknowledge). 

d) Nivo višine letališča (Aerodrome Altitude Level). 

 

Z-07 Letenje v posebno urejeni zoni je mogoče, če ima pilot: 

a) izpolnjen IFR plan leta. 

b) predhodno dovoljenje službe kontrole letenja. 

c) predhodno dovoljenje poveljujočega častnika najbližje letalske baze. 

 

Z-08 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) 3.600 m. 

b) 3.800 m. 

c) 4.000 m. 

d) 4.200 m. 

 

Z-09 Vremenski minimum za osnovni VFR let zrakoplova v zračnem 

prostoru razreda D je: 

a) spodnja baza oblakov 450 m in vidljivost 1,5 km. 

b) spodnja baza oblakov 450 m in vidljivost 5,0 km. 

c) brez oblakov in vidljivost 3,0 km. 

 

Z-10 Vodja zrakoplova na motorni pogon, ki križari VFR na višinah nad 

3.000 ft MSL, je dolžan vzdrževati neparni nivo leta plus 500 ft, če leti v: 
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a) magnetnih kurzih med 180° in 359°. 

b) magnetnih potnih kotih med 000° in 179°. 

c) pravih potnih kotih med 180° in 359°. 

d) pravih kurzih med 000° in 179°. 

 

Z-11 Kaj je dolžan storiti pilot jadralnega letala, če se mu v letu približuje 

v čelo dvomotorna Cessna? 

a) Zaviti mora v levo in dati prednost letalu. 

b) Zaviti mora v desno. 

c) Takoj mora odpreti zračne zavore in hitro zmanjšati višino, ker ima 

večmotorno letalo prednost. 

d) Zadržati sme smer in hitrost, mora pa povečati pozornost, ker ima jadralno 

letalo vedno prednost pred zrakoplovom na motorni pogon. 

 

Z-12 Kateri zrakoplov mora dati prednost pri križanju poti dveh letal na 

isti višini? 

a) Večje letalo. 

b) Desno letalo. 

c) Ultralahko letalo. 

d) Letalo, ki ima drugo letalo na svoji desni. 

 

Z-13 Koliko znaša minimalna zahtevana vidljivost za vizualno nočno 

letenje na teritoriju Republike Slovenije? 

a) 8 km. 

b) 10 km. 

c) 12 km. 

d) 15 km. 

 

Z-14 Predpisana oznaka nacionalne pripadnosti zrakoplova, 

registriranega v Republiki Sloveniji, je: 

a) državna zastava Republike Slovenije in oznaka S5. 

b) državna zastava Republike Slovenije. 

c) štirimestna oznaka, sestavljena iz določene kombinacije črk. 

d) poljubno štirimestno število. 

Z-15 Kaj je dolžan storiti pilot VFR zrakoplova, ki ga prestreže vojaški 

zrakoplov? 
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a) Poskusiti mora dobiti radijsko zvezo z zrakoplovom prestreznikom na 

frekvenci 121,5 MHz in se ravnati s skladu s signali za prestrezanje. 

b) Na transponder mora nastaviti A 7700. 

c) Z ustreznimi signali mora potrjevati sprejem navodil zrakoplova 

prestreznika. 

d) Vsi gornji odgovori so pravilni. 

 

Z-16 Kaj pomeni v primeru prestrezanja mahanje s krili prestreženega 

zrakoplova? 

a) RAZUMEM. 

b) NE. 

c) VI NE BI SMELI VSTOPITI V TA ZRAČNI PROSTOR. 

d) POSTOPAL BOM PO NAVODILIH. 
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KOMUNIKACIJA (R) 

R-01 V primerih, ko nam radarski kontrolor podaja radarsko informacijo o 

drugem zrakoplovu glede na urno številčnico, jemlje za osnovo: 

a) pravi potni kot našega zrakoplova. 

b) trajektorijo našega zrakoplova glede na površje tal. 

c) magnetni kurz našega zrakoplova. 

 

R-02 Pomen kratice "IMC" je: 

a) let po pravilih instrumentalnega letenja. 

b) let po pravilih vizualnega letenja. 

c) vizualni meteorološki pogoji. 

d) instrumentalni meteorološki pogoji. 

 

R-03 Kaj pomeni izraz "ACKNOWLEDGE"? 

a) Sprejel sem vaše zadnje sporočilo v celoti. 

b) Ponovite vse ali naslednje dele vašega zadnjega sporočila. 

c) Potrdite, da ste sprejeli in razumeli to sporočilo. 

d) Moje sporočilo je končano in pričakujem vaš odgovor. 

 

R-04 Katero višino je javil pilot zrakoplova z depešo "FIVE-THOUSAND-

FEET-QFE"? 

a) Nivo leta. 

b) Absolutno višino. 

c) Adekvatno višino v Mednarodni standardni atmosferi (ICAO). 

d) Višino nad letališčem. 

 

R-05 Kako se pravilno glasi odgovor pilota? 

ATC: S-AA, are you ready for departure? 

a) AFFIRM. 

b) READY FOR DEPARTURE. 

c) TAKING-OFF. 

d) LINING-UP. 
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R-06 Predpisana fraza, s katero zahtevamo pri odhodu dovoljenje za 

pričetek vožnje po tleh do vzletne steze, je: 

a) REQUEST TAXI CLEARANCE. 

b) REQUEST TAXI. 

c) REQUEST PERMISSION TO TAXI. 

d) WHAT IS MY TAXI CLEARANCE. 

 

R-07 Potem, ko ste ravnokar pristali na letališču, kjer deluje kontrola 

letenja, vam stolp ukaže, da se javite frekvenci ground-a, ko boste 

zapustili vzletno-pristajalne steze. Upošteva se, da je zrakoplov zapustil 

vzletno-pristajalno stezo, ko: 

a) pridejo vsi deli zrakoplova preko linije čakanja. 

b) pride kokpit zrakoplova preko linije čakanja. 

c) pride rep je zrakoplova izven roba vzletno-pristajalne steze. 

 

R-08 Kako se po radijski zvezi javi višina 11.000 ft? 

a) ELEVEN THOUSAND FEET. 

b) ONE-ONE-ZERO-ZERO-ZERO FEET. 

c) ELEVEN THOUSAND ZERO FEET. 

d) ONE-ONE THOUSAND FEET . 

 

R-09 Frekvenca 118,125 MHz se v radijskih depešah izgovarja kot: 

a) ONE-ONE-EIGHT DECIMAL ONE-TWO-FIVE. 

b) ONE-ONE-EIGHT-ONE-TWO-FIVE. 

c) ONE-ONE-EIGHT DECIMAL ONE-TWO. 

d) ONE-ONE-EIGHT POINT ONE-TWO-FIVE. 

 

R-10 Točka A na letališču je:                                                (glej prilogo 24!) 

a) RUNWAY. 

b) TAXIWAY. 

c) BASE LEG. 

d) APRON. 
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R-11 Kateri mod in kodo transponderja smo dolžni nastaviti na 

transponder v zračnem prostoru Republike Slovenije, če vstopamo v 

kontrolirani zračni prostor in nimamo glede nastavitve transponderja 

nobenih navodil službe kontrole letenja? 

a) A 7700. 

b) A 7500. 

c) A 2000. 

d) A 7600. 

 

R-12 V katerem od navedenih primerov je pilot dolžan nastaviti na 

transponder mednarodno predpisani mod oziroma kodo? 

a) Pri vstopu v področja slabega vremena. 

b) Pri približevanju omejenim zonam. 

c) Pri letenju nad odprtim morjem. 

d) V primeru okvare radijske zveze. 

 

R-13 Kateri radiotelefonski izraz pomeni: 

"SMO V VELIKI IN NEPOSREDNI NEVARNOSTI IN POTREBUJEMO 

TAKOJŠNJO POMOČ"? 

a) Beseda "MAYDAY", oddana z Morsejevimi znaki. 

b) Izgovorjena beseda "MAYDAY". 

c) Izgovorjena beseda "SECURITY". 

d) Izgovorjena beseda "PANPAN". 
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R-14 Pilot prestreženega zrakoplova sporoči pilotu zrakoplova 

prestreznika, da ne more postopati po njegovih navodilih, z naslednjim 

radiotelefonskim izrazom: 

a) AM LOST. 

b) WILCO. 

c) CAN NOT. 

d) MAYDAY. 

 

R-15 V primeru, ko ga prestreže vojaški zrakoplov, mora pilot 

prestreženega zrakoplova poizkusiti dobiti radijsko zvezo z zrakoplovom 

prestreznikom na frekvenci: 

a) 126,7 MHz. 

b) 122,8 MHz. 

c) 121,5 MHz. 

d) 123,5 MHz. 
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ČLOVEŠKE 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 Med vzpenjanjem na 18.000 ft odstotek kisika v ozračju: 

a) narašča. 

b) pada. 

c) ostaja enak. 

 

L-03 Hipemična hipoksija ima enake simptome kot višinska bolezen, 

vendar je bolj pogosto posledica: 

a) slabe cirkulacije krvi. 

b) puščanja izpušnega kolektorja. 

c) uživanja alkohola ali zdravil pred letenjem. 

 

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 in drugim 

zrakoplovom. 
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L-07 Kaj lahko pogosto privede pilota do prostorske dezorientacije ali pa 

trka s terenom ali z oviro, ko leti pod pogoji vizualnega letenja (VFR)? 

a) Sindrom "tunkanja". 

b) Nadaljevanje leta v instrumentalne pogoje. 

c) Ostajanje za zrakoplovom. 

 

L-08 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-09 Kateri proti-izrek velja v primeru pilota, ki se vede na nevaren način, 

kot je"impulzivnost"? 

a) To se meni lahko zgodi. 

b) Stori hitro, da opraviš s tem. 

c) Ne hiti, najprej premisli. 

 

L-10 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. 


