December 2017

Spørgsmål 1
Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til?
Svar
1.

Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons

2.

Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

3.

Ved en ledbus med 3 aksler, må tilladte totalvægt ikke
overskride 32 tons

4.

Ved en ledbus med 4 eller flere aksler, må tilladte totalvægt ikke
overskride 35 tons

Spørgsmål 2
Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om lastbil skal eleven kunne angive?
Svar
1.

Lastbiler skal på begge sider være forsynet med en påskrift, der angiver
størst tilladte totalvægt (T)

2.

Lastbiler skal på begge sider være forsynet med en påskrift, der angiver
tilladte akseltryk (TA)

3.

Lastbiler skal på begge sider være forsynet med en påskrift, der
angiver lastbilens længde (TL)

4.

Lastbiler skal på begge sider være forsynet med en påskrift, der angiver
størst tilladte last (L)
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Spørgsmål 3
Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i delmålene "Lastbilers bredde,
længde, højde og vægt" i undervisningsplanen til kategori C?
Svar
1.

Eleven skal forberede sig på, at alle de omtalte forhold kan indgå i
teoriprøven

2.

Eleven skal forberede sig på at kunne kontrollere nogle af de omtalte
forhold ved den praktiske prøve

3.

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

4.

Eleven skal forberede sig på at kunne genkende og angive betydningen af
nogle af de omtalte forhold ved den praktiske prøve

Spørgsmål 4
Hvilke(n) af disse påskrifter skal der være på en kærre (påhængsvogn over 3.500 kg) til
synsfri sammenkobling med lastbil?
Svar
1.

Kærrens koblingslængde (Phk. kobl. længde)

2.

Kærrens største V-værdi (V-værdi (mek)) og (V-værdi (luft))

3.

Kærrens størst tilladte totalvægt (T)

4.

Kærrens størst tilladte last (L)
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Spørgsmål 5
Hvilke(t) af disse forhold indgår i delmålene i underafsnittet "Betingelser for at få kørekort" i
undervisningsplanen?
Svar
1.

Eleven skal have kendskab til, at politiet kun i særlige tilfælde vil kræve
lægeattest

2.

Eleven skal have kendskab til, at ansøgere ved teoriprøven og den
praktiske prøve skal medbringe ansøgningen om kørekort og kørelærerens
eksemplar af lektionsplanen

3.

Eleven skal have kendskab til, at undervisningsplanen kun kan
købes hos en kørelærer

4.

Eleven skal have kendskab til, at undervisningsplanen med tilhørende
lærervejledning kan ses på www.retsinfo.dk (retsinformation)

Spørgsmål 6
Hvilke(n) af disse lovbestemmelser gælder for spejle på en lastbil?
Svar
1.

Lastbilen skal være forsynet med et udvendigt førerspejl i hver side

2.

Lastbilen skal være forsynet med et vidvinkelspejl i højre side

3.

Lastbilen skal altid være forsynet med et nærzonespejl i hver side

4.

Lastbilen skal være forsynet med et indvendigt førerspejl
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Spørgsmål 7
Hvilke(n) af følgende bestemmelser skal eleven kunne angive ved anvendelse af
kontrolapparatet?
Svar
1.

Diagramark/førerkort skal anvendes hver dag fra kl. 24.00

2.

Et digitalt kontrolapparat registrerer førerens aktiviteter dels på et
førerkort, dels i kontrolapparatet

3.

Anvendes diagramark, skal der anvendes et ark, der passer til
kontrolapparatet

4.

Diagramark/førerkort og alle manuelle registreringer og udskrifter for den
pågældende dag og de forudgående 30 kalenderdage skal medbringes
under kørslen

Spørgsmål 8
I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen for køreuddannelsen til stor bus med stort
påhængskøretøj (kategori D/E) kan delmålene indgå i teoriprøven?
Svar
1.

"Vogntogets vægt"

2.

"Vogntogs spejle"

3.

"Gods"

4.

"Driftsbremser"
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Spørgsmål 9
Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelærerens undervisning i afsnittet "Kørekorts gyldighed" i
undervisningsplanen kategori C eller D?
Svar
1.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at kørekortet normalt er gyldigt i 5 år
ad gangen

2.

Kørekortet altid kan udstedes med en gyldighed til 50 år

3.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at kørekortet normalt er gyldigt, indtil
man er fyldt 60 år

4.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at kørekortet normalt kan udstedes
med længere gyldighed end til 60 år

Spørgsmål 10
Hvilke(t) af disse krav stilles til undervisningen til lille lastbil med stor påhængskøretøj
(kategori C1/E)?
Svar
1.

Undervisningen skal omfatte påhængskøretøjets indretning, udstyr og
dokumenter

2.

Undervisningen skal omfatte grundregler for kørsel med vogntog, herunder
dimensioner, vægt og belæsning

3.

Undervisningen skal omfatte kørsel i mørke og i
lygtetændingstiden i øvrigt

4.

Undervisningen skal omfatte manøvrer på køreteknisk anlæg
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Spørgsmål 11
Hvilke(t) af disse forhold gælder for kørekort til stort påhængskøretøj i forbindelse med
kategori C?
Svar
1.

Kørekortet kan kun erhverves af en person med kørekort til kategori B/E

2.

Kørekortet kan kun erhverves af en person med kørekort til kategori C

3.

Kørekortet kan kun erhverves af en person med kørekort til
kategori C1/E

4.

Kørekortet kan kun erhverves af en person med kørekort til kategori D1

Spørgsmål 12
Hvilke(n) af disse lovbestemmelser skal eleven kunne angive indholdet af?
1.

En ledbus må med eller uden læs ikke være længere end 18,75 m

2.

Bredden af en bus måles over de dele, der rækker længst ud til hver side,
dog bortset fra fx udvendige spejle og sideblinklygter mv.

3.

Bussens totalvægt og akseltryk må ikke overstige, hvad der er
anført i registreringsattesten

4.

Tilladt akseltryk må ikke overstige 10 tons
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Spørgsmål 13
Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnit 9.3.2 i
undervisningsplanen til kategori C/E?
Svar
1.

Eleven skal opnå nogen færdighed i at foretage hurtigt vognbaneskift ved
passende høj hastighed på almindelig vej

2.

Eleven skal opnå nogen færdighed i at bremse med ABS-bremsesystemet i
funktion ved passende høj hastighed på almindelig vej

3.

Eleven skal opnå nogen færdighed i at foretage hurtigt
vognbaneskift ved passende høj hastighed på glat vej

4.

Eleven skal opnå nogen færdighed i at bremse med ABSbremsesystemet i funktion ved passende høj hastighed på glat vej

Spørgsmål 14
Hvilke(t) af disse krav stilles der til førerspejle på en bus?
Svar
1.

Den skal være forsynet med et indvendigt førerspejl

2.

Den skal være forsynet med et udvendigt førerspejl i hver side

3.

Den skal være forsynet med et vidvinkelspejl i højre side

4.

Den skal være forsynet med et nærzonespejl i højre side
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Spørgsmål 15
Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnit 8.1.2 i
undervisningsplanen til kategori C/E?
Svar
1.

Eleven skal have kendskab til nogle af de omtalte forhold

2.

Eleven skal opnå erfaring om de omtalte forhold

3.

Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold kan
indgå i teoriprøven

4.

Eleven skal forberede sig på, at de omtalte forhold kan indgå i den
praktiske prøve

Spørgsmål 16
Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven have kendskab til ved fornyelse af kørekort til fx
lastbil?
Svar
1.

Man skal alene henvende sig til politiet for at gennemføre en vejledende
helbredsmæssig køretest

2.

Man skal henvende sig til en kørelærer, fordi man skal modtage fornyet
køreundervisning

3.

Man skal henvende sig til Rigspolitiets Færdselskontor

4.

Man skal henvende sig til kommunen
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Spørgsmål 17
Hvilke(n) af disse personer har adgang til prøvelokalet under den teoretiske prøve til kategori
D?
Svar
1.

De ansøgere, der har tilmeldt sig til prøven

2.

Kørelærerne til de ansøgere, der har tilmeldt sig til prøven

3.

Den tilsynsførende

4.

Kørelæreraspiranter, der har bestået kørelærerprøvens forprøve

Spørgsmål 18
Hvilke af disse lygter skal et påhængskøretøj med en bredde på 2,40 m være udstyret
med?
Svar
1.

To lygter med baglys

2.

To fremadrettede markeringslygter

3.

To bagudrettede markeringslygter

4.

To tågebaglygter
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Spørgsmål 19
Hvilke(t) af disse køretøjer hører under kørekort kategori C/E?
Svar
1.

Vogntog bestående af en lastbil på over 3.500 kg og påhængskøretøj(er)
med en tilladt totalvægt på over 750 kg

2.

Mobilkran med tilkoblet påhængskøretøj

3.

Lastbil med tilkoblet blokvogn

4.

Vogntog bestående af en bus på over 3.500 kg og påhængskøretøj med
en tilladt totalvægt på 750 kg

Spørgsmål 20
Hvilke(t) af disse køretøjer hører under kørekortkategori D?
Svar
1.

Personbil med typegodkendt (tilladt) totalvægt på 3200 kg og indrettet til
mere end 10 personer, føreren medregnet

2.

Personbil med typegodkendt (tilladt) totalvægt på 3800 kg og indrettet til 8
personer, føreren medregnet

3.

Personbil med typegodkendt (tilladt) totalvægt på 3500 kg og
indrettet til 9 personer foruden føreren

4.

Personbil med typegodkendt (tilladt) totalvægt på 3700 kg og indrettet til
9 personer foruden føreren
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Spørgsmål 21
Hvilke(t) af disse påhængskøretøjer giver kørekort til kategori B/E ret til at føre?
Svar
1.

Et vogntog med et trækkende køretøj, kategori B, og et påhængskøretøj
med en tilladt totalvægt på 800 kg

2.

Et vogntog med et trækkende køretøj, kategori B, og et påhængskøretøj
med en tilladt totalvægt på 1.600 kg

3.

Et vogntog med et trækkende køretøj, kategori B, og et
påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 2.500 kg

4.

Et vogntog med et trækkende køretøj, kategori B, og et påhængskøretøj
med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg

Spørgsmål 22
Hvilke(t) af disse forhold gælder for lastbiler?
Svar
1.

Belæssede lastbiler har i forhold til personbiler ringere accelerationsevne

2.

Lastbiler har i forhold til personbiler ringere bremseevne

3.

Lastbiler har i forhold til personbiler normalt bedre bremseevne

4.

Lastbiler har i forhold til personbiler lavere tophastighed
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Spørgsmål 23
Hvilket af disse forhold gælder for anvendelse af ABS-bremsesystemet på en lastbil?
Svar
1.

Ved bremsning med en lastbil med ABS-bremsesystem sørger ABSbremsesystemet for, at hjulene holdes i rotation og ikke blokerer

2.

Bremsning med ABS-bremsesystem forøger bremselængden i forhold til
bremsesystemer uden ABS

3.

På lastbiler med ABS-bremsesystem skal bremsepedalen trædes helt ned
og holdes nede for at opnå maksimal bremsning

4.

På lastbiler med ABS-bremsesystem skal trykket på bremsepedalen lettes
en smule for at opnå maksimal bremsning

Spørgsmål 24
Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Styreapparatets
funktion mv." i undervisningsplanen til stor lastbil med stort påhængskøretøj?
Svar
1.

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

2.

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

3.

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

4.

For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver
eleven kendskab til dem
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Spørgsmål 25
Eleven skal kunne ifølge undervisningsplanen til kategori C kunne angive følgende forhold?
Svar
1.

Førere, der betjener lastbilmonterede kraner med en læsseevne på mere
end 8 tonsmeter, skal være i besiddelse af certifikat for særlig uddannelse

2.

Føreren skal derudover gennemføre en efteruddannelse hvert femte år

3.

Efteruddannelsen skal have en varighed af mindst 9 dage og skal
gennemføres inden for en periode på 12 måneder

4.

Førere af lastbiler, der anvendes til transport af farligt gods, som overstiger
visse mængder (frimængden), eller til transport af farligt gods i tanke, skal
ud over kørekort være i besiddelse af et erhvervsuddannelsesbevis (ADRkursusbevis)

Spørgsmål 26
Hvilke(t) af disse forhold gælder ifølge undervisningsplanen vedrørende adfærd over
for andre trafikanter?
Svar
1.

Man skal undlade at anvende ukvemsord

2.

Man skal undlade at være hjælpsom

3.

Man skal undlade at anvende ukvemsudtryk

4.

Man skal undlade at anvende fagter
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Spørgsmål 27
Hvad kan være årsag til, at lastbilen ikke følger rattets bevægelse under skarp
ratdrejning på glat vejbane?
Svar
1.

Det formindskede vejgreb

2.

Ubalance i de styrende hjul

3.

Den ringe accelerationsevne

4.

For høj hastighed til den ønskede drejning

Spørgsmål 28
Hvilke(n) betegnelse(r) om tilkoblingsanordninger indgår i afsnittet om "Karrosseri og
opbygning mv." i undervisningsplanen til kategori C/E?
Svar
1.

Lastbilens koblingsdel består altid af en trækkrog

2.

Lastbilens koblingsdel består en koblingstragt, koblingshus, koblingsbolt og
automatisk låsemekanisme

3.

Påhængsvognens koblingsdel består af et trækøje med bøsning

4.

Påhængsvognens koblingsdel består af en trækkrog med bøsning
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Spørgsmål 29
Hvilke(n) lovbestemmelse(r) om lastbilers længde og højde skal eleven kunne angive
indholdet af i undervisningsplanens delmål om lastbilers bredde, længde, højde og vægt?
Svar
1.

En lastbil må med eller uden læs højst være 14,5 m lang

2.

En lastbil må med eller uden læs højst være 12 m lang

3.

En lastbil må med eller uden læs højst være 3,9 m høj

4.

En lastbil må med eller uden læs højst være 4 m høj

Spørgsmål 30
Hvad kan for lang oppumpningstid være tegn på?
Svar
1.

Slidt kompressor

2.

Tilstoppet luftfilter

3.

Utætheder i bremseanlægget

4.

Buler i trykluftstanke
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Spørgsmål 31
Hvilke(t) af disse forhold gælder for kompressoren i bremsesystemet?
Svar
1.

Den anvendes udelukkende til at forsyne forbrændingen i motoren med
tilstrækkelig luft

2.

Den komprimerer luften og opbygger derved tryk i forsyningskredsen

3.

Den smøres fra fx motorens smøresystem

4.

Kompressoren drives af bussens motor

Spørgsmål 32
Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Tegn på fejl ved
bremser" i delmål 1.2.5 i undervisningsplanen C/E?
Svar
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle de omtalte forhold
udelukkende kan indgå i den praktiske prøve
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Spørgsmål 33
I hvilke(t) af disse delmål kan nogle af underafsnittene i undervisningsplanen til kategori C/E
indgå i den praktiske prøve?
Svar
1.

Bærende deles funktion m.v.

2.

Kørekortkategori og førerret

3.

El-anlæggets funktion, lygter og reflekser

4.

Vejgrebets udnyttelse

Spørgsmål 34
Hvilke(t) af disse køretøj(er) giver kørekort til kategori C ret til at føre?
Svar
1.

Alle lastbiler med en tilladt totalvægt over 3500 kg

2.

Motordrevet blokvogn

3.

Busser med op til 16 personer inkl. føreren

4.

Alle lastbiler med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på
750 kg
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Spørgsmål 35
Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelærerens undervisning i lille bus med stort
påhængskøretøj?
Svar
1.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at forholdene om tegn på fejl ved
bremser udelukkende kan indgå i teoriprøven

2.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at alle forholdene om tegn på fejl ved
tilkoblingsanordningerne udelukkende kan indgå i teoriprøven

3.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at forholdene om tegn på
fejl ved bærende dele kan indgå i såvel teoriprøven som i den
praktiske prøve

4.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at nogle af forholdene om tegn på
fejl ved lygter kan indgå i såvel teoriprøven som i den praktiske prøve

Spørgsmål 36
I hvilke(t) af disse tilfælde kan der stilles krav om, at de originale registreringsattest(er) eller
genpart(er) medbringes?
Svar
1.

Ved kørsel med bus i Danmark

2.

Ved kørsel med bus med tilkoblet påhængskøretøj i Danmark

3.

Ved kørsel med bus i udlandet

4.

Ved kørsel med bus med tilkoblet påhængskøretøj i udlandet
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Spørgsmål 37
Hvilke(t) forhold ved et trykluft-hydraulisk bremsesystem skal eleven kunne kontrollere?
Svar
1.

Bremsepedalen må højst kunne nedtrædes til 2/3 ned mod bunden

2.

Bremsepedalen skal kunne nedtrædes til fast stop

3.

Luftforbruget må ved én fuldbremsning med standset motor
som hovedregel ikke overskride 0,3 bar

4.

Luftforbruget må ved én fuldbremsning med standset motor som
hovedregel ikke overstige 0,5 bar

Spørgsmål 38
Hvilke(t) af disse krav stilles til eleven i undervisningen i afsnittet "Lovbestemmelser i øvrigt
om kørekort" i undervisningsplanen til kategori C/E?
Svar
1.

Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at denne ved teoriprøven
skal kunne angive indholdet af nogle af de omtalte forhold

2.

Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at denne over for den
prøvesagkyndige skal kunne redegøre for indholdet i et "ANT-kursus"

3.

Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at denne inden
den praktiske prøve også skal have gennemført "Særlig
køreundervisning"

4.

For alle de omtalte delmål er det tilstrækkeligt, at eleven opnår kendskab
til dem
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Spørgsmål 39
Hvilke(t) af disse krav stilles til eleven i undervisningen i "Orienterings-færdigheder" i
afsnittet "Standsning og parkering" i undervisningsplanen til kategori C?
Svar
1.

Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at denne ved den praktiske
prøve skal kunne genkende betydningen af undertavle UC 60,5

2.

Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at denne ved den praktiske
prøve skal kunne genkende betydningen af færdselstavlen C 61

3.

Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at denne ved
teoriprøven skal kunne angive betydningen af kørebanestribe
T 61

4.

Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at denne ved den praktiske
prøve skal kunne kontrollere parkeringsbremsens funktion

Spørgsmål 40
Hvilke(t) af disse forhold gælder for undervisningen i afsnittet om "Kørsel i mørke og i
lygtetændingstiden i øvrigt" i undervisningsplanen for stor lastbil (kategori C)?
Svar
1.

Eleven skal forberedes på, at alle forhold i afsnittet "Ulykker" kan indgå i
den praktiske prøve

2.

Eleven skal forberedes på, at alle forhold i afsnittet "Risikoforhold" kan
indgå i den praktiske prøve

3.

Eleven skal forberedes på, at alle forhold i afsnittet
"Orienteringsfærdigheder" kan indgå i teoriprøven

4.

Eleven skal forberedes på, at alle forhold i afsnittet "Manøvrefærdigheder"
kan indgå i den praktiske prøve
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Spørgsmål 41
I hvilke(t) af disse tilfælde kræves enten en transporttilladelse eller en særlig
transporttilladelse fra politiet?
Svar
1.

Ved transport af gods med en bredde på 2,70 meter på en lastbil

2.

Ved transport af gods der er så højt, at lastbilen med gods opnår en højde
på 4,10 meter

3.

Ved transport af gods med en længde på 13 meter på en lastbil

4.

Ved transport af særligt omfangsrigt gods på en blokvogn

Spørgsmål 42
Hvilke(t) af disse forhold indgår i afsnittet "Trafikantadfærd" i undervisningsplanen til
kategori D?
Svar
1.

Eleven skal have genopfrisket sin viden om de forskellige grundlæggende
psykologiske forhold vedrørende egen adfærd

2.

Eleven skal have genopfrisket lovbestemmelser om bilisters køreevne

3.

Eleven skal have genopfrisket sin viden om de forskellige
grundlæggende psykologiske forhold vedrørende andre
trafikanters adfærd

4.

Eleven skal have genopfrisket sin viden om lovbestemmelser om bilisters
helbred
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Spørgsmål 43
Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelærerens undervisning i trykluft-hydrauliske
bremseanlæg?
Svar
1.

At lang oppumpningstid kan være tegn på tilstoppet luftfilter

2.

At forholdene om tegn på fejl i det hydrauliske system kan indgå i den
teoretiske prøve

3.

At en fjedrende bremsepedal kan være tegn på vand i det
hydrauliske system

4.

At større forbrug af trykluft end normalt kan være tegn på for lang
vandring i transformer

Spørgsmål 44
Hvilke(t) af disse krav stilles til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Den praktiske prøve"
i undervisningsplanen til kategori D/E?
Svar
1.

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

2.

Kørelæreren skal give eleven kendskab til de omtalte forhold

3.

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

4.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at alle de omtalte forhold kan
indgå i teoriprøven
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Spørgsmål 45
Hvilke(t) af disse afsnit skal kørelæreren ifølge undervisningsplanen til kategori C/E undervise
eleven i?
Svar
1.

"Vejgrebets betydning"

2.

"Kørsel under forskellige belæsningsforhold"

3.

"Bremselængder"

4.

"Overladelse af køretøj til andre"

