
відповіді    надсилати  mupkavto@ukr.net 

Завданя по профілю «Автосправа» 10клас 

 

1) Які перехрестя вважаються регульованими.  

2) На якому перехресті знаки пріоритету не діють. 

3) Яким вважається перехрестя у разі вимкнення світлофора або його роботи в 

режимі миготіння сигналу жовтого кольору та відсутності регулювальника  

4) Що забороняється робити водію, у тому числі при сигналі світлофора, що дозволяє 
рух, якщо утворився затор, який змусить його  зупинитися на перехресті, що створить 
перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів. 
 
5) Кому надається перевага незалежно від напрямку його руху , якщо сигнал 
регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і 
нерейкових транспортних засобів  
 
6) Кому зобов'язаний дати дорогу водій нерейкового транспортного засобу на 
перехресті рівнозначних доріг  
 
7) Кому надається перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано 

круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10  
 
8) Що зобов'язаний зробити водій нерейкового транспортного  засобу  перед 
поворотом ліворуч і розворотом  
 
9) Якщо неможливо визначити наявність покриття на дорозі (темна пора доби, грязь, 
сніг тощо), а знаки пріоритету відсутні, що повинен вважати водій 

10) Що відноситься до приладів сигналізації і приладів контролю автомобіля 

11) Які основні несправності системи електроустаткування автомобіля 

 12) Які основні несправності акумуляторної батареї автомобіля 
 

 Питання №1 

Якщо водій нерейкового транспортного засобу наближається до перехрестя, до 
якого наближається праворуч інший транспортний засіб, то: 

На перехресті рівнозначних доріг перевага руху надається тому, хто 
наближається праворуч. 

На нерівнозначному перехресті перевага руху надається тому, хто 
наближається праворуч. 

https://vodiy.ua/znaky/4/4.10


На перехресті будь-якої конфігурації перевага руху надається тому, хто 
наближається праворуч. 

 Питання №2 

Другим проїде перехрестя: 

  

Червоний автомобіль. Зелений автомобіль. Синій автомобіль. 

 Питання №3 

Ви повертаєте ліворуч під час основного зеленого сигналу світлофора. Яким 
транспортним засобам необхідно дати дорогу? 

Усім транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків. 

Тільки трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що 
рухаються у зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч. 

Тільки транспортним засобам, що наближаються праворуч. 

 Питання №4 

Першим проїде перехрестя: 



  

Синій автомобіль. Червоний автомобіль. Зелений автомобіль. Жовтий 
автомобіль. 

 Питання №5 

Червоний автомобіль проїде перехрестя: 

  

Третім, після зеленого і жовтого. Другим. Другим, після жовтого. 

 Питання №6 

Останнім проїде перехрестя: 

  

Жовтий автомобіль. Зелений автомобіль. Червоний автомобіль. Синій 
автомобіль. 



 Питання №7 

Третім проїде перехрестя: 

  

Червоний автомобіль. Зелений автомобіль. Жовтий автомобіль. Синій 
автомобіль. 

 Питання №8 

Перевагу під час руху має: 

  

Водій автобуса, що в'їжджає на перехрестя по головній дорозі 

. Водій легкового автомобіля, що завершує розворот на перехресті 

. Водій автобуса, що в'їжджає на перехрестя під час дозвільного сигналу 

світлофора. 

  Питання №9 

Червоний автомобіль проїде перехрестя: 



  

Другим. Першим. 

  Питання №10 

Водії яких транспортних засобів проїдуть перехрестя першими? 

  

Водій трамвая. Водії автомобіля і автобуса. 

  Питання №11 

Чи дозволяється рух водієві легкового автомобіля? 

  

Забороняється. Дозволяється. Дозволяється після проїзду трамвая. 

  Питання №12 



Транспортні засоби проїдуть перехрестя у наступному порядку: 

  

Мотоцикл, синій автомобіль, червоний автомобіль 

. Синій автомобіль, мотоцикл, червоний автомобіль. 

Синій автомобіль, червоний автомобіль, мотоцикл. 

  Питання №13 

До нерегульованого перехрестя наближаються водій автомобіля, перед яким 
встановлений дорожній знак «Дати дорогу», і велосипедист. Хто має перевагу у 
русі? 

  

Водій автомобіля. Велосипедист. 

  Питання №14 

Синій автомобіль проїде перехрестя: 



  

Останнім. Четвертим. Третім. Другим. Першим. 

  Питання №15 

Автомобілі проїдуть перехрестя в наступному порядку: 

  

Синій, червоний, зелений. Синій, зелений, червоний. Червоний, зелений, 

синій. Червоний, синій, зелений. 

 Питання №16 

Автомобілі проїдуть перехрестя в наступному порядку: 

  

Синій, зелений, червоний, жовтий. Синій, червоний, зелений, жовтий.
Червоний, синій, жовтий, зелений. 



 Питання №17 

Транспортні засоби проїдуть перехрестя в наступному порядку: 

  

Трамвай, мотоцикл, автомобіль. Трамвай, автомобіль, мотоцикл.
Мотоцикл, трамвай, автомобіль. 

  Питання №18 

Автомобілі проїдуть перехрестя в наступному порядку: 

  

Зелений, червоний, синій. Синій, зелений, червоний. Червоний, синій, 
зелений. 

  Питання №19 

Водій якого транспортного засобу проїде перехрестя другим? 



  

Водій автомобіля. Водій мотоцикла. 

 Питання №20 

Автомобілі проїдуть перехрестя в наступному порядку: 

  

Синій, зелений, червоний. Зелений, синій, червоний. Синій, червоний, 
зелений. 

 

відповіді    надсилати  mupkavto@ukr.net 

 


