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E] Ako moŽno posunovat's vozňamiSaadkms?

PN
tr#f,

a) Zachádzaním;

b) Vozne moŽno odráŽat, ak budú zastavené dvomi zaráŽkami;

c) Vozne moŽno odrážať, ak budÚ zastavené ustavovacou bzdou.

lT| Čomu musí byt'prispÓsobené školenie z predpisu RlD?

a) Musí bý'prispÓsobené spÓsobu prepravy;

b) Musíbyt'prispÓsobené miere zodpovednosti a úlohám dotknutých osÓb;

c) Musí byt'prispÓsobené nárokom zákazníka.

E Aký doklad musí mat'pri sebe počas prepravy kaŽdý člen posádky vlaku, ktorý prepravuje nebezpečný
tovar?

a) Musímat'pri sebe preukaz s fotografiou;

b) Musí mat'prí sebe povolenie na prepravu;

c) Musí mat'pri sebe preukaz zdravotnej poist'ovne.

Kto musízaviest'a skutočne pouŽívat'bezpečnostné plány pri preprave nebezpečných tovarov so
anýšenou nebezpečnost'ou ?

a) PrevádzkovateÍ dráhy;

b) Prijímatetzásielky;

c) Prepravca, odosielateÍ, ako aj ostatní Účastníci (dopravca).
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tt Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 9?

a) Rádioaktívne látky;

b) Zápalné tuhé látky, samovolne sa rozkladajúce látky, znecitlivené výbušné látky;

c) RÓzne nebezpečné látky a predmety.

|J-| Aké nebezpeČné látky obsahuje trieda 1?

a) Výbušné látky a predmety s výbušnou látkou;

b) Plyny;

c) Zápalné tuhé látky, samovoIne sa rozkladajÚce látky, znecitlivené qýbušné látky.

E Aké nebezpečné látky obsahuje trieda2?

a) Žieravé látky;

b) Plyny;

c) Samozápalné látky.
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r8-| Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 3?

a) Samozápalné látky;

b) Zápalné kvapalné látky;

c) Zápalné tuhé látky, samovoťne sa rozkladajúce látky, znecitlivené uýbušné látky.

t-9_] Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 4.1?

a) Zápalné tuhé látky, samovoÍne sa rozkladajÚce látky, znecitlivené rnýbuŠné tuhé látky;

b) Látky podporujúce horenie (pÓsobiace oxidačne);

c) Jedovaté látky'

E Aké nebezpečné látky obsahuje trieda4.2?

a) Látky spÓsobilé vyvolat' nákazu;

b) Žieravé látky;

c) Samozápalné látky.
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rTil'Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 4.3?

a) Zápalné tuhé látky' samovoťne sa rozkladajúce látky, znecitlivené Wbušné látky;

b) Výbušné látky a predmety s výbušnou látkou;

c) Látky, ktoré v styku s vodou vyvíjajú zápalné plyny.

E Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 5.1?

a) Látky podporujÚce horenie (pÓsobiace oxidačne);

b) Rádioaktívne látky;

c) organické peroxidy.
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lT| Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 6.1?

a) Žieravé látky;

b) Látky spÓsobilé vyvolat' nákazu;

c) Jedovaté látky.

E Aké nebezpeěné látky obsahuje trieda6.2?

a) Látky spÓsobilé vyvolať nákazu;

b) Látky podporujúce horenie (pÓsobiace oxidačne);

c) Zápalné tuhé látky, samovolne sa rozkladajÚce látky, znecitlivené rnýbuŠné látky

E Aké nebezpečné látky obsahuje trieda B?

a) Samozápalné látky;

b) Látky podporujÚce horenie (pÓsobiace oxidačne);

c) Žieravé látky.
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íT| Aké nebezpečné látky obsahuje trieda 7?

mr a) Rádioaktívne látky;

b) Zápalné tuhé látky, samovol'ne sa rozkladajúce látky, znecitlivené výbušné látky;
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M_usia bý'polepené nevyčistené a neodplynené prázdne obaly po preprave nebezpečného tovarurÉlepkami na označenie nebezpečenstva?
a) Áno, ako v naplnenom stave;

b) Nie, nálepky sa po preprave musia odstránit',

c) Áno, ale nálepka sa prelepílepiacou páskou.
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Alcým kritériám musízodpovedať označovanie odosielaných kusov pri preprave nebezpečného tovarupodla poriadku RtD?
a) Pri určitých druhoch obalov sa označovanie nebezpečenstva nemusí umiestňovat';
b) Všetky označenía musía byt'dobre viditeťné, čitatetné a musia byt'odolné voči vplyvu počasia tak'

aby nedoŠlo k ich poŠkodeniu;

c) označenie musí byt'vodotesné.

l.E| 9!"-:::l"-" nálepiek na označenie nebezpečenstva sa pouŽíva pri preprave tovaru triedy
nebezpeČenstva 2?
a) Trivzory nálepiek;ED
b) Dvavzory nálepiek;

c) Jeden vzor nálepiek'
..'..."...........-:

Musí byt'odstránené, alebo prekryté oranŽové označenie, ktoré sa nevzt'ahuje na prepravu
nebezpečného tovaru alebo jeho zvyškov?
a) Ano, musí byt odstránené alebo prekryté vždy;R

I b) Nie, nemusí bý'odstránené ani prekryté, ak to odosielatelnuvedie v sprievodnej listine;

_1-=:]==:::]::j:::::::::]::=:::::::=:::::::1=:''"*::::=:::::::éaleboprekryté
Kotko čísJic je v hornej časti oranŽového označenia na vozni pri preprave nebezpečného tovaru a čo
vyjadrujú?

a) SÚ vŽdy 4 číslice na označenie čísla tovaru;

b) sÚ najmenej 2 číslice na označenie nebezpečenstva,
c) SÚ vŽdy 2 číslice na označenie čísla tovaru.

Kolko číslic je v spodnej Časti oranŽového označenia na vozni pri preprave nebezpečného tovaru a čo
vyjadrujÚ?

a) Sú 2 číslice' ktoré vyjadrujÚ označenie nebezpečenstva;

b) SÚ 4 číslice, ktoré vyjadrujú UN číslo (konkrétne čÍslo nebezpečnej látky);

c) Sú 4 číslice, ktoré vyjadrujú označenie nebezpečenstva.
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|-E| Aký význam má označenie vozňa nálepkou triČervené trojuholníky s čiernymi výkričníkmi?

a) ZákazodráŽania a spÚšt'ania vozňa;

b) odrďanie a spÚšťanie dovolené za podmienky, Že vozeň je zastavený dvomi zaráŽkami;

c) odráŽanie a spÚšťanie vozňa je dovolené bez d'alších obmedzení.

Ako sú označené cisternové Vozne na skvapalnené, hlboko schladené skvapalnené, alebo rozpustné
plyny?

a) Y pozdíŽnej osi nádžeje dokola oranŽovou farbou uvedený názov prepravovaného tovaru;

b) V pozdEnej osi nádrŽe sú dokola označené nesúvislým pásom sivej farby Širokým asi50 cm;

c) V pozdÍznej osi nádrŽe sÚ pozdíŽne dokola označené sÚvislým pásom oranŽovejfarby širokým asi30
cm.

Vozeň alebo vel'ký kontajner obsahujúci látky triedy 1, označený nálepkami na označenie
nebezpečenstva podla vzoru 1,1.5, a 1.6 musí byt oddelený od vozňov alebo vel'kých kontajnerov
polepených nálepkami podl'a vzoru 2.1 ' 3, 4-1 , 4.2,4.3' 5.1 alebo 5.2 na bezpečnostnÚ vzdialenost'
minimálne 18 metrov. Kol'ko a akých vozňov zodpovedá tejto díŽke?

a) Dva štvor- a viac- osové vozne alebo jeden dvojosový vozeň;

b) Dva dvojosové vozne alebo jeden Štvor- a viac_ osový vozeň;

c) Jeden Štvor_ a viac- osový vozeň alebo jeden dvojosový vozeň.
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1 a PMR 10/98 4

2 b RtD 1.3.2

3 a RlD 1.í0.1.4

I c RID 1.10.3.2.1

5 c RlD 2.í..l.1

6 a RlD 2.í.1'1

7 b RtD2.1.1.1

g b RtD2.1.1.1

g a RtD 2.1.1.1

í0 c RlD 2.'l.1.1

íí c RlD 2.í.1'1

12 a RlD2.í.í.1

í3 c RlD 2.1.í.1

14 a RlD2.í.í.'|

í5 c RlD 2.í.1.1

í6 a RlD 2.1.1.1

17 a RID 5.1.3.1

í8 b RlD 5.2.1.2

í9 a RlD 5.2.2.2.2

2O a RtD 5.3.2.1.8

21 b RtD 5.3.2.2.3

22 b RtD 5.3.2.2.3

23 a RtD s.3.4.2

24 c RtD 5.3.5

25 b RlD 7.5'3.í
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