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Simulacija iz

Na spletišču KOLES

pita 

SAR lahko dostopamo do simulacije izpita in izvedbi kolesarskega izppita.  

 

 



Odpre se vam začetna stran testiranja kolesarjev

Kliknete na gumb 
Poskusi kviz zdaj.



Pridete do strani z vprašanji in navigacijo

S klikom na številke se lahko 
pomikate po posameznih 
vprašanjih.

Podatki o vprašanju.

(pri vprašanju je zapisano tudi 
s koliko točkami je ocenjeno).

S klikom na gumb Naslednje se 
pomaknete na naslednje vprašanje.



Stran z vprašanjem in navigacijo po kvizu - simulaciji

Vprašanje lahko s klikom na zastavico 
označite (označeno dobi rdečo zastavico). 
Označite ga v primeru, če nanj želite odgovoriti kasneje, 
se ta trenutek ne spomnite odgovora.

Rešena vprašanja se obarvajo sivo, 
označena z zastavico dobijo v 
desnem zgornjem kotu rdečo oznako.



Stran s povzetkom poskusa reševanja 
(povzetek poskusa se vam odpre s klikom na gumb Naslednje pri zadnjem vprašanju ali s 
klikom na končaj poskus v bloku „Navigacija po kvizu“)

Vrnete se lahko nazaj na 
reševanje ali pa s klikom na 
gumb Oddaj vse in zaključi 
končate z reševanjem.

S klikom na povezavo 
Končaj poskus pridete do 
povzetka poskusa. 

Po vprašanjih se lahko pomikate s 

pomočjo navigacije ali s klikom na 
številko vprašanja pri povzetku.



Stran z zaključenim reševanjem testiranja

Navigacija po kvizu-simulaciji 
vam obarvano prikaže pravilne 
in nepravilne odgovore. S klikom 
na številko vprašanja lahko 
pregledujete odgovore.

Podatki o reševanju.



Pregled zaključenega testiranja kolesarjev

Pri pregledovanju dobite pod 
vprašanji pravilne odgovore.



Ponovno reševanje testiranja kolesarjev

Simulacijo – testiranje kolesarjev  
lahko rešujete večkrat. 
Pri ponovnem reševanju kliknete na 
gumb Ponovni poskus kviza.

Vprašanja pri ponovnem poskusu so naključno 
izbrana.



Pregled rezultatov testiranja kolesarjev

Rezultate testiranja kolesarjev pregledate 
s klikom na Rezultati testiranja.



Pridete do strani rezultati testiranja

Rezultati testiranja (vsak vidi samo 
svoje rezultate).



Rezultati testiranja

Če se z drsnikom pomaknete do konca desno, vidite 
ali ste testiranje opravili in koliko točk ste dosegli.

S klikom na pregled dobite pregled nad celotnim 
reševanjem.



Pregled rezultatov testiranja kolesarjev

Stran s pregledom rezultatov 
testiranja kolesarja.



Kolesarski izpit MESTO oz. PODEŽELJE

Z reševanjem začnete s klikom 
na gumb Poskusi kviz zdaj.

Izgled kolesarskega izpita je enak kot pri 
simulaciji – testiranju kolesarjev. 
Na enak način odgovarjate na 
vprašanja, se premikate med vprašanji 
in preverite rezultate. 

Do izpitov lahko dostopate šele, ko dobite dovoljenje s strani mentorja.




