Intern brug

SKRIFTLIG FORPRØVE
Som hjælpemiddel må anvendes:
Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B
Lærervejledning til undervisningsplanen

Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt afkrydsningsskema

Kørelærerprøve ¤ Kategori B

¤ Nr. 52

¤ Del 2

2. marts 2016

Spørgsmål 1

Systematik: 00.00.00

UnderSystematik:

417

Sp-ID:

Hvilke(t) af disse forhold gælder for kørelærerens undervisning?
Svar
1.

Kørelæreren kan selv bestemme, om han vil undervise i overensstemmelse
med undervisningsplanen

2.

Det er udelukkende den enkelte elevs behov, der afgør hvor lang tid der skal
anvendes på undervisningen

3.

Der skal i undervisningen indgå øvelser på et køreteknisk anlæg

4.

Kørelæreren er forpligtet til at undervise i overensstemmelse med
undervisningsplanen

Spørgsmål 2

Systematik: 01.02.04

UnderSystematik: 00

Sp-ID:

1329

Sp-ID:

2806

Hvilke af disse lygter skal der være på en bil, der er 2,20 m bred?
Svar
1.

To fremadrettede markeringslygter

2.

To lygter med baglys

3.

To lygter med positionslys

4.

To bagudrettede markeringslygter

Spørgsmål 3

Systematik: 04.01.00

UnderSystematik:

Hvilke(t) af disse forhold har betydning for størrelsen af reaktionstiden?
Svar
1.

Bremsens funktionstid

2.

Bilens hastighed

3.

Færdselssituationen og førerens kørefærdighed

4.

Bilens bremseevne
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Spørgsmål 4

Systematik: 07.02.00

UnderSystematik: 00

Sp-ID:

3529

Hvilke(t) af disse udsagn gælder for undervisningen i afsnittet "Placering under
ligeudkørsel" i undervisningsplanen?
Svar
1.

Eleven skal i undervisningen forberedes på, at alle de i afsnittet omtalte
forhold indgår i den praktiske prøve

2.

Alle de omtalte forhold skal indgå i teoriundervisningen

3.

Eleven skal i undervisningen forberedes på, at nogle af de i afsnittet omtalte
forhold kan indgå i den praktiske prøve

4.

Eleven skal i undervisningen forberedes på, at nogle af de i afsnittet omtalte
forhold udelukkende indgår i teoriprøven

Spørgsmål 5

Systematik: 09.01.01

UnderSystematik:

Sp-ID:

4947

Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Alkohol som
ulykkes- og skadesfaktor" i undervisningsplanen?
Svar
1.

For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven
kendskab til dem

2.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold indgår i
både teoriprøven og den praktiske prøve

3.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold kan
indgå i teoriprøven

4.

For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver
eleven kendskab til dem

Spørgsmål 6

Systematik: 00.00.00

UnderSystematik: 00

Sp-ID:

1789

Hvilken betydning har "Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B" for
undervisningen?
Svar
1.

Den orienterer kun om, hvilke emner kørelæreren kan vælge at medtage i
undervisningen

2.

Den har kun vejledende betydning og kan fraviges, hvis kørelæreren og
eleven skønner, at det er hensigtsmæssigt

3.

Den angiver i enkeltheder, hvad eleven skal lære

4.

Den har vejledende betydning og kan benyttes i det omfang, som kørelæreren
eller eleven synes, at det er formålstjenligt
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Spørgsmål 7

Systematik: 01.01.06

UnderSystematik:

Sp-ID:

2310

Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittene "Styreapparat" i
undervisningsplanen?
Svar
1.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold kan
indgå i den praktiske prøve

2.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at der må forekomme væsentligt slør i
styreapparatets forbindelser

3.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle forhold om styreapparatet
indgår i teoriprøven

4.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold kan
indgå i såvel teoriprøven som i den praktiske prøve

Spørgsmål 8

Systematik: 04.01.00

UnderSystematik: 00

Sp-ID:

3156

Hvilke(t) af disse forhold gælder for undervisningen i afsnittet "Opfattelse og reaktion" i
undervisningsplanen?
Svar
1.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte delmål kan
indgå i teoriprøven

2.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle de omtalte delmål kan indgå i
den praktiske prøve

3.

For alle de omtalte delmål gælder, at det er tilstrækkeligt, at eleven opnår
kendskab til dem

4.

For nogle af de omtalte delmål gælder, at de kan indgå såvel i teoriprøven
som i den praktiske prøve

Spørgsmål 9

Systematik: 07.02.03

UnderSystematik: 01

Sp-ID:

4654

Hvilke(n) af disse færdigheder skal eleven ifølge undervisningsplanen kunne beherske?
Svar
1.

Tilkoble et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 750 kg

2.

Holde hastigheden jævn under anvendelse af fartpilot

3.

Se efter, om forankørende, der svinger eller skifter vognbane, har plads til at
fuldføre manøvren

4.

Trække lidt ud til venstre for den forankørende, hvis det er nødvendigt for at
forbedre orienteringen
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Spørgsmål 10

Systematik: 09.02.03

UnderSystematik:

Sp-ID:

422

Sp-ID:

1361

Hvilke(t) af disse forhold kan nedsætte vejgrebet i vådt føre?
Svar
1.

Slidt dækmønster

2.

Valg af for højt gear

3.

For lille centrifugalkraft

4.

For lav hastighed

Spørgsmål 11

Systematik: 00.00.01

UnderSystematik: 00

Hvilke(t) af disse forhold gælder for undervisningsplanens delmål?
Svar
1.

Delmålene klarlægger nøjere, hvad eleven skal vide og kunne efter endt
undervisning

2.

Delmålene udgør de egentlige retningslinjer for undervisningen

3.

Delmålene udgør de egentlige retningslinjer for bedømmelsen ved køreprøven

4.

Delmålene er kun retningslinjer for selve undervisningens planlægning

Spørgsmål 12

Systematik: 01.02.06

UnderSystematik: 00

Sp-ID:

3731

Hvilke(t) af disse forhold skal kørelæreren ifølge undervisningsplanen undervise eleven i?
Svar
1.

En færdselssikker holdning udvikles bedst ved kendskab til egne
begrænsninger

2.

En færdselssikker holdning udvikles altid bedst ved påvirkning fra venner og
omgangskreds

3.

En færdselssikker holdning udvikles bedst ved at hævde sig i trafikken og
gennem oplevelser af spænding

4.

En færdselssikker holdning udvikles bedst ved en sund skepsis overfor
pålideligheden af det, man umiddelbart opfatter i færdslen
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Spørgsmål 13

Systematik: 04.01.01

UnderSystematik:

Sp-ID:

4848

Hvilke(t) af disse forhold vil ifølge undervisningsplanen medføre, at føreren ikke i
tilstrækkeligt omfang er i stand til at opfatte færdselsforhold?
Svar
1.

Øjenfejl

2.

Svækkelse af hørelsen

3.

Svækkelse af bevægelsesapparatet

4.

Svækkelse af synet

Spørgsmål 14

Systematik: 00.00.00

UnderSystematik: 00

Sp-ID:

4006

Sp-ID:

3706

Hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen er ifølge lektionsopdelingen i
lærervejledningen indeholdt i undervisningen i teorilokale?
Svar
1.

"Fare, ulempe og unødig ulempe"

2.

"Risikoblindhed"

3.

"Bremselængder"

4.

"Overladelse af køretøj til andre"

Spørgsmål 15

Systematik: 10.03.02

UnderSystematik: 03

Hvad betyder færdselstavlen "Anbefalet hastighed" (E 39)?
Svar
1.

At det er forbudt at køre hurtigere end det angivne

2.

At man helst skal køre med mindst den angivne hastighed

3.

At der er farligt vejsving forude

4.

At vejen er uegnet til kørsel med højere hastighed end det angivne
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Spørgsmål 16

Systematik: 00.00.02

UnderSystematik:

Sp-ID:

3175

Hvor mange lektioner á 45 minutters varighed skal køreuddannelsen til kategori B som
minimum indeholde?
Svar
1.

Mindst 26 lektioner i teorilokale

2.

Mindst 4 lektioner på lukket øvelsesplads

3.

Mindst 16 lektioner i manøvrer på vej

4.

Mindst 4 lektioner i manøvrer på køreteknisk anlæg

Spørgsmål 17

Systematik: 01.03.01

UnderSystematik: 04

Sp-ID:

1003

Hvilke(t) af disse dokumenter skal medbringes under kørsel i udlandet i bil med
påhængskøretøj?
Svar
1.

Fx kopi af bilens registreringsattest

2.

Fx kopi af påhængskøretøjets registreringsattest

3.

Fx bilens originale registreringsattest

4.

Fx påhængskøretøjets originale registreringsattest

Spørgsmål 18

Systematik: 04.02.01

UnderSystematik: 00

Sp-ID:

2327

Hvilke(t) af disse forhold gælder for undervisningen?
Svar
1.

Eleven skal undervises i, at tung last i bilens bagende forøger trykket på
baghjulene

2.

Eleven skal i undervises i, at motorkraft kun kan udnyttes gennem vejgrebet

3.

Eleven skal undervises i, at vejgrebet forbedres betydeligt i fedtet føre

4.

Eleven skal undervises i, at styrebevægelser kun kan udnyttes gennem
vejgrebet
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Spørgsmål 19

Systematik: 07.04.03

UnderSystematik: 18

Sp-ID:

3722

Hvilke(n) af disse færdselstavle(r) mv. skal eleven kunne genkende ved den praktiske
prøve?
Svar
1.

"Krybespor" (E 37)

2.

"Fodgængerfelt" (E 17)

3.

"Diagramorienteringstavle for motorveje" (J 13)

4.

"Krydsmærke for jernbaneoverkørsel" (A 74,1)

Spørgsmål 20

Systematik: 10.03.02

UnderSystematik: 03

Sp-ID:

3219

Hvilke(n) lovbestemmelse(r) gælder for generhvervelse af førerretten efter frakendelse på
grund af spirituskørsel?
Svar
1.

Der skal gennemføres et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus)

2.

Der skal i alle tilfælde gennemføres særlig køreundervisning i trafikantadfærd

3.

Der skal gennemføres en vejledende helbredsmæssig køretest

4.

Der skal normalt gennemføres og bestås en kontrollerende køreprøve

Spørgsmål 21

Systematik: 01.00.00

UnderSystematik: 00

Sp-ID:

1564

Hvilke(t) af disse forhold indgår i formålsbeskrivelsen i afsnit 1 i undervisningsplanen?
Svar
1.

Eleven skal selv kunne tage stilling til mangler eller fejl, der har betydning
for færdselssikkerheden

2.

Eleven skal selv kunne rette de mest almindelige fejl, der har betydning for
færdselssikkerheden

3.

Eleven skal selv kunne udbedre mindre mangler, der har betydning for
færdselssikkerheden

4.

Eleven skal selv kunne konstatere mangler eller fejl, der har betydning for
færdselssikkerheden
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Spørgsmål 22

Systematik: 02.01.00

UnderSystematik:

Sp-ID:

341

Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet "Kontrol,
betjening, indretning og anvendelse af udstyr"?
Svar
1.

For alle de omtale forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven
kendskab til dem

2.

Kørelæreren skal medtage nogle af de omtalte forhold i den praktiske
undervisning

3.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at de omtalte forhold indgår i
teoriprøven

4.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle de omtalte forhold indgår i den
praktiske prøve

Spørgsmål 23

Systematik: 05.02.00

UnderSystematik:

Sp-ID:

575

Hvilke(n) af disse betegnelser indgår i undervisningen i afsnittet "Risikoforhold ved
vejene"?
Svar
1.

Vejens omgivelser

2.

Vejens udstyr eller standard

3.

Vejens forløb

4.

Vejens brug

Spørgsmål 24

Systematik: 07.03.03

UnderSystematik: 02

Sp-ID:

4967

Hvilke(t) af disse forhold udgør de egentlige retningslinjer for bedømmelsen ved
teoriprøven?
Svar
1.

Eleven skal kunne angive betydningen af kørebanestriben V 42 (bussymbol)

2.

Eleven skal kunne angive betydningen af kørebanestriben V 44 (taxisymbol)

3.

Eleven skal kunne angive betydningen af færdselstavlen A 92 havnekaj)

4.

Eleven skal kunne angive betydningen af færdselstavlen A 74,1 (krydsmærke)
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Spørgsmål 25

Systematik: 10.03.02

UnderSystematik: 05

Sp-ID:

4473

Hvilke(t) af disse forhold gælder for "klip i kørekortet"?
Svar
1.

Det giver 2 klip, hvis man kører mere end 50 % for stærkt

2.

Det giver 1 klip, hvis man kører med børn på 4 år, der ikke er spændt fast i
bilen

3.

2 klip inden for 3 år medfører en betinget frakendelse for alle
kørekortindehavere

4.

Det giver 1 klip, hvis man kører over for rødt

Spørgsmål 26

Systematik: 01.00.00

UnderSystematik:

347

Sp-ID:

Hvilke(t) af disse forhold indgår i formålsbeskrivelsen i afsnit 1 i undervisningsplanen?
Svar
1.

Eleven skal gøres bekendt med alle lovbestemmelser om bilens udstyr

2.

Eleven skal gøres bekendt med de vigtigste lovbestemmelser om bilens udstyr

3.

Eleven skal kunne udbedre mindre mangler eller fejl, der har betydning for
færdselssikkerheden

4.

Eleven skal kunne konstatere og tage stilling til mangler eller fejl, der har
betydning for færdselssikkerheden

Spørgsmål 27

Systematik: 02.02.01

UnderSystematik:

Sp-ID:

Hvilke(n) af disse manøvrer skal eleven ved øvelse opnå færdighed i på lukket
øvelsesplads?
Svar
1.

Bremse præcist ved markering under baglæns svingning til venstre

2.

Bremse præcist ved markering under forlæns kørsel

3.

Køre baglæns slalom

4.

Køre forlæns slalom med mindst 30 km/t
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Spørgsmål 28

Systematik: 04.02.01

UnderSystematik: 00

Sp-ID:

2338

Hvilke(t) af disse forhold gælder for undervisningen?
Svar
1.

Eleven skal undervises i, at ved en promille på 0,7 straffes man første gang
med en stor bøde

2.

Eleven skal undervises i, at ved en promille på 1,4 straffes man første gang
med en stor bøde

3.

Eleven skal undervises i, at ved en promille på 2,1 straffes man første gang
med en stor bøde

4.

Eleven skal undervises i, at ved en promille på 2,9 straffes man første gang
med en stor bøde

Spørgsmål 29

Systematik: 07.08.03

UnderSystematik:

Sp-ID:

4135

Hvilke(n) af disse færdigheder skal eleven ifølge undervisningsplanen kunne beherske i
bestemte situationer?
Svar
1.

Tilkoble et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 750 kg

2.

Holde hastigheden jævn under anvendelse af fartpilot

3.

Se efter, om forankørende, der svinger eller skifter vognbane, har plads til at
fuldføre manøvren

4.

Trække lidt ud til venstre for den forankørende, hvis det er nødvendigt for at
forbedre orienteringen

Spørgsmål 30

Systematik: 01.01.00

UnderSystematik: 00

Sp-ID:

3157

Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelæreren i undervisningen i afsnittet
"Betjeningsudstyr og instrumenter" i undervisningsplanen?
Svar
1.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at denne ved den praktiske prøve skal
kunne udpege kontrol for olietryk

2.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at denne ved den praktiske prøve skal
kunne udpege kontakt til lygter

3.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at denne ved den praktiske prøve skal
kunne udpege kontakt til horn

4.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at denne ved den praktiske prøve skal
kunne udpege kontakt til tænding
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Spørgsmål 31

Systematik: 01.02.09

UnderSystematik: 00

Sp-ID:

3743

Hvilke(t) af disse forhold udgør de egentlige retningslinjer for bedømmelsen ved den
praktiske prøve?
Svar
1.

Eleven skal kunne genkende færdselstavlen "Vognbaneforløb med
vognbaneskift" (E 16,2)

2.

Eleven skal kunne opfatte og bedømme faremuligheder ved køretøjer i
vognbanen til højre eller venstre med tendens til slingren

3.

Eleven skal kunne genkende færdselstavlen "Sidevind" (A 95)

4.

Eleven skal kunne opfatte og bedømme faremuligheder ved skift mellem
sidevind og læ ved passage af store køretøjer

Spørgsmål 32

Systematik: 03.02.04

UnderSystematik: 00

Sp-ID:

2860

Hvilke(n) af disse anvisninger, skal man ifølge undervisningsplanen som fører altid rette sig
efter?
Svar
1.

De anvisninger for kørslen, som gives ved færdselstavler

2.

De anvisninger for kørslen, som gives ved kørebanestriber mv.

3.

De anvisninger for kørslen, som gives ved færdselssignaler

4.

De anvisninger for kørslen, som gives af politiet

Spørgsmål 33

Systematik: 07.02.03

UnderSystematik: 01

Sp-ID:

Hvilke(n) af disse færdigheder skal eleven kunne beherske?
Svar
1.

Undlade at fastholde blikket på kørebanen umiddelbart foran bilen

2.

Nedsætte hastigheden og foretage en blød opbremsning

3.

Bedømme den til enhver tid værende reaktionslængde foran bilen, uanset
oversigtsforholdene

4.

Se efter, om overhalende eventuelt trækker brat ind foran
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Spørgsmål 34

Systematik: 01.01.04

UnderSystematik:

Sp-ID:

2312

Hvad afhænger bevægelsesenergiens størrelse af ifølge undervisningsplanen?
Svar
1.

Køretøjets hastighed

2.

Køretøjets længde

3.

Køretøjets vægt

4.

Køretøjets gearkasse

Spørgsmål 35

Systematik: 03.01.00

UnderSystematik: 00

Sp-ID:

3555

Hvilke(t) af disse udsagn gælder for undervisningen i afsnittet "Forskellige køretøjers
manøvre-egenskaber" i undervisningsplanen?
Svar
1.

Eleven skal forberedes på, at alle de i afsnittet omtalte forhold indgår i den
praktiske prøve

2.

Eleven skal forberedes på, at nogle af de i afsnittet omtalte forhold kan indgå
i teoriprøven

3.

For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab
til dem

4.

For alle de omtalte målbeskrivelser gælder, at de udgør de egentlige
retningslinjer for undervisningen

Spørgsmål 36

Systematik: 01.01.06

UnderSystematik:

Sp-ID:

Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning?
Svar
1.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at el-anlægget på bussen skal være
forsynet med sikringer for at imødegå kortslutning

2.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at der ved montering af ekstraudstyr
skal indskydes en sikring

3.

Kørelæreren skal i undervisningen forberede eleven på, at forholdene om
sikringer kan indgå i teoriprøven

4.

Kørelæreren skal i undervisningen forberede eleven på, at forholdene om
sikringer kan indgå i den praktiske prøve
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Spørgsmål 37

Systematik: 03.02.04

UnderSystematik: 00

Sp-ID:

4807

Hvilke(t) af disse forhold skal kørelæreren forberede eleven på i undervisningen i afsnittet
om "Anvisninger for kørslen"?
Svar
1.

Ved den praktiske prøve skal eleven kunne genkende betydningen af politiets
anvisninger

2.

Ved den praktiske prøve skal eleven kunne forklare indholdet af
lovbestemmelser vedrørende gule kørebanestriber

3.

Ved teoriprøven skal eleven kunne angive betydningen af færdselstavlen
"Blind vej" (E 18)

4.

Ved teoriprøven skal eleven kunne angive betydningen af politiets
tegngivning

Spørgsmål 38

Systematik: 01.01.06

UnderSystematik:

Sp-ID:

2471

Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning?
Svar
1.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at de bageste vinduesrammer på alle
personbiler danner blinde vinkler

2.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at de forreste vinduesstolper på nogle
biler danner blinde vinkler, der på en vis afstand kan skjule en bil

3.

Kørelæreren skal i undervisningen forberede eleven på, at han ved den
praktiske prøve skal kunne redegøre for blinde vinkler

4.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at de udvendige spejle på varebiler ikke
kan afsløre alt, der befinder sig i de blinde vinkler bagude

Spørgsmål 39

Systematik: 03.01.02

UnderSystematik: 01

Sp-ID:

Hvad forstås ved et køretøjs styrevillighed?
Svar
1.

Hvor hurtigt køretøjet reagerer, når det påvirkes af kraftig sidevind

2.

Hvor hurtigt køretøjet reagerer, når rattet drejes

3.

Hvor let rattet kan drejes

4.

Hvor let væsken i servoapparatet flyder
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Spørgsmål 40

Systematik: 06.02.03

UnderSystematik: 03

Sp-ID:

2037

Hvilke(t) af disse lys er det lovligt at anvende ved kørsel uden for lygtetændingstiden?
Svar
1.

Særligt kørelys

2.

Positionslys

3.

Tågeforlys

4.

Nærlys

Spørgsmål 41

Systematik: 06.01.02

UnderSystematik: 04

Sp-ID:

4999

Hvilke(t) af disse forhold udgør de egentlige retningslinjer for bedømmelsen ved den
praktiske prøve?
Svar
1.

Eleven skal kunne angive betydningen af kørebanestriben V 11
(trekantsymbol)

2.

Eleven skal kunne genkende betydningen af kørebanestriben Q 41
(vognbanelinje)

3.

Eleven skal kunne genkende betydningen af kørebanestriben R 15 (pile for
vognbaneskift)

4.

Eleven skal kunne genkende betydningen af færdselstavlen F 12
(pilevejvisere)

Spørgsmål 42

Systematik: 01.02.02

UnderSystematik: 00

Hvilke(t) af disse forhold gælder ved fodbremsen?
Svar
1.

Den skal mindst kunne trædes 2/3 ned mod bunden

2.

Den skal føles fast, mens den holdes nedtrådt

3.

Den skal have ca. 1 cm frigang i topstillingen

4.

Den må kunne trædes ned til bunden, når der trædes hurtigt
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Sp-ID:

1936

Spørgsmål 43

Systematik: 03.02.02

UnderSystematik: 07

Sp-ID:

4898

Sp-ID:

3193

Hvilke(t) af disse forhold gælder for lastbilers styreegenskaber?
Svar
1.

Lastbiler er normalt udpræget sidevindsfølsomme

2.

Lastbiler er normalt udpræget retningsstabile

3.

Lastbiler er normalt mindre sidevindsfølsomme

4.

Små lastbiler kræver særlig stor plads til svingning

Spørgsmål 44

Systematik: 07.00.00

UnderSystematik: 00

Hvilke(t) af disse krav gælder for de(n) strækning(er), der skal anvendes til indøvelse af
grundlæggende færdigheder i manøvre 7.3 i undervisningsplanen?
Svar
1.

Strækningen bør være uden vejkryds

2.

Strækningen skal på øvelsestidspunktet være tyndt trafikeret

3.

Strækningen skal gerne være med midterrabat

4.

Vej- og færdselsforholdene på strækningen skal være så enkle som muligt

Spørgsmål 45

Systematik: 07.15.04

UnderSystematik: 19

Sp-ID:

Hvilke(t) af disse forhold gælder for brug af lys i lygtetændingstiden om dagen?
Svar
1.

Når det er tåget, skal nærlyset normalt bruges

2.

Når det er dis, skal positionslyset normalt bruges

3.

Når det er regn, skal nærlyset normalt bruges

4.

Når det er regn, skal positionslyset normalt bruges
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