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Spørgsmål 1 

Hvilke(t) af disse forhold skal eleven kunne angive indholdet af i afsnit 4.3 om ”Bedømmelse 

af afstand og hastighed”? 

Svar 

1.  De fleste kan ikke bedømme hastigheder blot nogenlunde korrekt på 

køretøjer, der er mere end 50 m væk 

2.  Der er risiko for at undervurdere sin hastighed, hvis man kører på en 

motorcykel med lavt støjniveau eller god affjedring 

3.  Afstande over 50 m ofte overvurderes, dvs. opfattes længere, end de i 

virkeligheden er 

4.  Der er risiko for at undervurdere sin hastighed, når man kører på en 

vej med mange baggrundsholdepunkter 

 

 

 

 

Spørgsmål 2 

Hvilke(n) af følgende færdigheder skal eleven ”beherske” i forbindelse med manøvrer på 

lukket øvelsesplads? 

Svar 

1.  Fjerne eventuelle løst liggende genstande 

2.  Starte motoren med elektrisk starter eller kickstarter 

3.  Betjene kobling, speeder og bremser 

4.  Anbringe motorcyklen stabilt på støtteben 
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Spørgsmål 3 

I hvilke(t) af disse afsnit kan nogle af delmålene indgå i teoriprøven? 

Svar 

1.  3.2.4 

 

2.  1.2.10 

3.  4.7.2 

4.  6.2.9 

 

 

 

 

Spørgsmål 4 

Hvilke(n) af følgende kørebanestriber og færdselstavler skal eleven kunne ”genkende og 

angive betydningen af” efter undervisning i afsnit 7.9? 

Svar 

1.  Vejarbejde (A 39) 

2.  Indsnævret vej (A 43,1-3) 

3.  Krydsmærke for jernbaneoverkørsel (A 74, 1-2) 

4.  Fodgængerfelt (S 17) 
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Spørgsmål 5 

Hvilke(n) følgende retningslinje(r) vedrørende den praktiske prøve skal eleven ”have kendskab 

til”? 

Svar 

1.  Den prøvesagkyndige kan bedømme kørslen som passager på aspirantens 

motorcykel 

2.  Ansøgeren bestemmer selv hvilke(n) rute og manøvrer der gennemføres 

ved den praktiske prøve 

3.  Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af ansøgerens adfærd i 

trafikken, må ikke være under 35 minutter ved prøven til motorcykel 

4.  Under prøven anses ansøgeren som motorcyklens fører med deraf 

følgende ansvar og forpligtelser 

 

 

 

Spørgsmål 6 

Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved den praktiske prøve? 

Svar 

1.  Angive årsager til, indhold eller betydning af 

2.  Beherske orienterings- og manøvrefærdigheder samt andre færdigheder 

3.  Udpege 

4.  Genkende 
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Spørgsmål 7 

Hvilke(n) af følgende lygter må en motorcykel være udstyret med?  

Svar                          

1.  Tilladte lygter 

2.  En lygte med nærlys 

3.  Ekstra nærlyslygte 

4.  Påbudte lygter 

 

 

Spørgsmål 8 

Hvilke(t) af følgende forhold og lovbestemmelser omkring styrthjelme skal eleven kunne 

”angive indholdet af eller betydningen af”? 

Svar 

1.  Styrthjelmen skal have en passende størrelse 

2.  Styrthjelm skal ikke anvendes, hvor der er pligt til at anvende 

sikkerhedssele 

3.  Passagerer i sidevogn skal anvende styrthjelm efter samme 

regler som på motorcykel 

4.  Styrthjelmen skal være godkendt, dvs. DS-, FS-, SS-, eller E-mærket 
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Spørgsmål 9 

Hvilke(n) af disse manøvrefærdigheder skal eleven kunne ”beherske” ved fremkørsel 

mod kryds? 

Svar 

1.  Blive holdende, selv om signalet viser grønt, hvis færdselsforholdene ikke 

gør det muligt at nå ud af krydset, før signalet skifter til grønt for den 

tværgående færdsel. 

2.  Altid standse ved hajtænder, før fremkørsel ved ubetinget vigepligt 

3.  Skifte til korrekt vognbane for den påtænkte manøvre i krydset 

4.  Om nødvendigt standse for gående, der er på vej over kørebanen, selv 

om de går over for rødt lys 

 

 

 

Spørgsmål 10 

Hvilke(t) af følgende forhold vedrørende ”Udstyr og beklædning” skal eleven kunne ”angive 

indholdet af”? 

Svar 

1.  Iøjnefaldende styrthjelm gør føreren synlig i trafikken og øger dermed 

færdselssikkerheden 

2.  En rygbeskytter kan mindske rygskader ved færdselsulykke 

3.  Kørsel med rygsæk kan medføre alvorlige ryglæsioner ved 

færdselsuheld 

4.  Handsker, fodtøj og anden påklædning skal yde passende beskyttelse ved 

ulykke samt mod kulde, blæst og vejrliget i øvrigt 
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Spørgsmål 11 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser skal eleven kunne ”angive indholdet af” 

vedrørende bremser?  

Svar 

1.  2-hjulet motorcykel indregistreret efter 01.01.2017 skal være forsynet med 

ABS 

2.  Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade 

3.  Baghjulsbremsen kan være fod- eller håndbetjent og kan være 

kombineret med forhjulsbremsen 

4.  Under vedvarende aktivering med konstant påvirkning må bremsepedalen 

ikke synke 

 

 

 

Spørgsmål 12 

I hvilke(t) af følgende underafsnit i undervisningsplanen kan stoffet indgå i teoriprøven og i 

den praktiske prøve? 

Svar 

1.  

 

8.2.2 

 

2.  5.2.3 

3.  1.1.1 

4.  4.6.1 

 

 

 

 



December 2021 

 

 

 

Spørgsmål 13 

I hvilke(t) af disse underafsnit i undervisningsplanen kan et eller flere af delmålene 

indgå i både teoriprøven og i den praktiske prøve? 

Svar 

1.  7.19.5 

2.  6.1.2 

3.  3.2.7 

4.  4.7.1 

 

 

 

Spørgsmål 14 

Hvilke(n) af disse vejafmærkninger skal eleven kunne ”angive betydningen af” efter 

undervisningen i afsnit 7.3? 

Svar 

1.  Lyssignal (A 19)  

2.  Kantafmærkningspæle (N 41) 

3.  Påbudt passage (D 15) 

4.  Cyklister (A 21) 
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Spørgsmål 15 

Hvilke(t) af disse køretøjer giver kørekort kategori A2 ret til at føre?  

 

1.  De under kategori A1 anførte køretøjer. 

2.  Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller trehjulet bil 

med en motoreffekt på 

over 15 kW 

3.  Stor knallert med tilkoblet påhængsvogn 

4.  Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på højst 15 kW eller trehjulet bil 

med en motoreffekt på højst 15 kW 

 

Spørgsmål 16 

Hvilke(n) af disse orienteringsfærdigheder skal eleven ”beherske” i forbindelse med 

overhaling? 

Svar 

1.  Bedømme muligheden for overhaling til højre forbi den venstresvingende 

2.  Tegn på, at den forankørende ikke er opmærksom på overhalingen 

3.  Orientere sig flere gange, om betingelserne for at overhale er til stede 

4.  Modkørende i overhalingsbanen 

 

 

 

 

 



December 2021 

Spørgsmål 17 

I hvilke(t) af disse tilfælde frakendes man normalt førerretten betinget? 

Svar 

1.  Ved påvisning af bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet 

2.  Ved en hastighedsoverskridelse på mere end 60 % 

3.  3 klip i kørekortet inden for 3 år 

4.  Ved kørsel med 160 km/t eller derover på motorvej 

 

 

 

Spørgsmål 18 

 

Hvilke(n) af følgende vejafmærkning skal eleven kunne ”genkende og angive betydningen af” 

efter undervisningen i kørsel ved letbane? 

Svar 

1.  Bus- og letbanesignal samt signal for nulemissionsbil (X 19) 

2.  Letbane (UB 11,3) 

3.  Pilsignal (X 12). Bus- og letbanesignal gælder for busser i 

rutekørsel og for letbanekøretøjer samt for nulemissionsbiler 

4.  Symbol for letbanekøretøj (V 43) 
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Spørgsmål 19 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven ”have kendskab til” efter undervisningen i afsnit 

5.2.4? 

Svar 

1.  4-benede vejkryds i byen (dvs. kryds med 4 sideveje) uden lyssignaler har 

det største antal uheld i forhold til trafikmængden 

2.  Vejsving, hvor kørebanen hælder udad mod svingets yderside, er særlig 

farlige 

3.  Risikoen for uheld er særlig høj ved jernbaneoverkørsler med 

bomme 

4.  Tunneler kan blandt andet være farlige, fordi en del trafikanter glemmer 

at sikre, at der er nok brændstof på køretøjet 

 

 

 

 

Spørgsmål 20  

Ved hvilke(n) af følgende manøvrer på lukket øvelsesplads skal kørelæreren være passager på      

motorcyklen? 

Svar 

1.  Brug af begge bremser samtidig 

2.  Bremse- og undvigemanøvre 

3.  Brug af håndbremse og fodbremse hver for sig 

4.  Kørsel i cirkel og slalom 
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Spørgsmål 21 

Hvilke(t) af følgende steder er standsning forbudt? 

Svar 

1.  På kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område 

2.  På gangsti 

3.  I tunnel 

4.  Nærmere end 5 m fra en spærrelinjes begyndelse ved vejkryds 

 

 

 

 

 

Spørgsmål 22 

 

Hvilke(n) af følgende forhold skal eleven kunne ”kontrollere” ved den praktiske prøve? 

 

Svar 

 

1.  Dæk skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret, eventuelt bedømt 

ved slidindikatorer 

2.  Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, bedømt efter 

instruktionsbogens anvisninger 

3.  Forlygtens lys skal være hvidt eller gulligt 

4.  At positionslyset skal tydeligt kunne ses i mindst 300 meters afstand uden 

at blænde 
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Spørgsmål 23 

Hvilke(t) af følgende forhold vedrørende bremselængder skal eleven ”have kendskab til”? 

Svar 

1.  Ved brug af baghjulsbremsen alene, må bremselængden ved 30 km/t være 

højst 7 m 

2.  Ved brug af forhjulsbremsen alene må bremselængden ved 30 km/t være 

højst 11 m 

3.  Såfremt driftsbremsen (fod- og håndbremsen) er i lovlig stand, 

må bremselængden ved 30 km/t være højst 9 m for en tohjulet 

motorcykel 

4.  Såfremt driftsbremsen (fod- og håndbremsen) er i lovlig stand, må 

bremselængden ved 30 km/t være højst 7 m for en tohjulet motorcykel 

 

 

 

 

Spørgsmål 24 

Hvilke(n) af følgende manøvrefærdigheder skal eleven ”beherske” under og efter overhaling? 

Svar 

1.  Sørge for hurtigst muligt at komme ud af den forankørendes blinde vinkel 

2.  Forøge afstanden til den forankørende, hvis køretøjet er så stort, at det ellers 

ikke er muligt at orientere sig langt nok fremad 

3.  Trække lidt ud til venstre for den forankørende, hvis det er 

nødvendigt for at forbedre orienteringen 

4.  Forøge afstanden på ny, hvis en bagfrakommende overhaler og trækker 

ind foran 
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Spørgsmål 25 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser og færdselstavler i afsnit 6.1.2 anvisninger for kørslen 

skal eleven kunne ”angive indholdet af eller betydningen af”? 

Svar    

1.  Gul vejafmærkning bruges til midlertidig regulering fx ved vejarbejde 

2.  Motorcykler må normalt kun køre på den del af vejen, der er bestemt for 

biler og motorcykler 

3.  Færdselstavler kan være angivet på orienteringstavler 

4.  Kørsel med farligt gods forbudt 

 

 

 

 

Spørgsmål 26 

Hvilke(t) af følgende lovbestemmelser og forhold skal eleven kunne ”angive indholdet eller 

betydningen af” i afsnittet bærende dele i undervisningsplanen?  

Svar 

1.  Teleskopforgaffel, der går i bund under en kraftig opbremsning, er tegn på 

fejl 

2.  Unormal støj eller rystelser fra hjullejer, hjulophæng eller dæk er tegn på 

fejl 

3.  Eventuelt retningsbestemt dæk skal være monteret i korrekt 

omløbsretning 

4.  Justerbare støddæmpere skal være korrekt indstillet 
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Spørgsmål 27 

Hvilke(t) af følgende udsagn vedrørende kendetegn på alder, opmærksomhed og hensigt skal 

eleven kunne ”opfatte og bedømme”?  

Svar 

1.  Cyklende børns mulige fejl især ved ligeudkørsel, hvor de ofte undlader at 

overholde vigepligten i vejkryds 

2.  Andre trafikanters manglende opmærksomhed på den øvrige færdsel, der 

fremgår af deres handlinger, fx anvendelse af mobiltelefon 

3.  Førerne af små motoriserede køretøjer (fx el-løbehjul og 

segways) manglende rutine, som medfører uforudsete 

handlinger 

4.  Andre trafikanters hensigt, der som regel fremgår af deres 

bevægelsesretning sammenholdt med deres alder og opmærksomhed 

 

 

 

 

 

Spørgsmål 28 

Hvilke(t) af følgende udsagn skal eleven kunne ”angive indholdet af” efter undervisning i afsnit 

8.2.1? 

Svar 

1.  Distraktion forekommer, når føreren er meget opmærksom på kørslen 

2.  Typiske dagligdags aktiviteter som at tale med en passager afleder 

førerens opmærksomhed fra trafikken 

3.  Uligevægtig sindstilstand på grund af stærk ophidselse, sorg, 

bekymring eller lignende afleder opmærksomheden væsentligt 

4.  Mangelfuld opmærksomhed, spiller aldrig en rolle ved færdselsuheld 
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Spørgsmål 29 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser eller forhold i afsnit 1.2.5 skal eleven kunne ”angive 

indholdet af eller betydningen af”? 

Svar                             

1.  Føreren af et motordrevet køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, 

at køretøjet er i lovlig stand, for så vidt angår køretøjets afgivelse af støj 

2.  Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, bedømt efter 

instruktionsbogens anvisninger 

3.  Kæden eller tandremmen skal have en tilpas stramhed, i 

overensstemmelse med motorcykelfabrikantens anvisninger 

4.  En slap kæde eller tandrem kan give en urolig kørsel. 

 

 

 

Spørgsmål 30 

Hvilke(n) af disse lovbestemmelser for køreundervisning m.v. skal eleven ”have kendskab 

til”?  

Svar 

1.  Kørelæreren har ansvaret for, at øvelseskørslen foregår uden fare for 

eleven og den øvrige færdsel 

2.  Lektionsplanen skal blandt andet inddeles i lektioner henholdsvis i 

teorilokale (teoretiske emner) og i praktisk køreundervisning 

(øvelseskørsel) 

 

3.  Kørelæreren kan kun overvære øvelseskørsel fra en efterfølgende bil  

4.  Der skal i køreundervisningen anvendes en lektionsplan 
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Spørgsmål 31 

Hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen indgår præstationskravet ”opfatte og 

bedømme”? 

Svar 

1.  3.2.7 

2.  8.2.2 

3.  5.2.3 

4.  4.7.1 

 

 

 

Spørgsmål 32 

Hvilke(t) af disse udsagn vedrørende knallerter skal eleven ”have kendskab til”?  

Svar 

1.  Knallerter er mindre sidevindsfølsomhed som motorcykler 

2.  Knallerters ringe tophastighed i forhold til biler og motorcykler 

 

3.  Knallerter kan nemt forveksles med små motorcykler og kan kun skelnes 

fra disse ved nummerpladens størrelse og farve 

4.  Knallertkørerens hoved- og kropsbevægelser påvirker øjeblikkeligt 

køretøjet og giver slingrende kørsel 
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Spørgsmål 33 

Hvilke(t) af følgende delmål skal eleven ved øvelse opnå færdighed i? 

1.  2.3.1 

 

2.  9.3.2 

3.  2.10.1 

4.  2.1.2 

 

 

 

Spørgsmål 34 

Hvilke(n) lovbestemmelse(r) gælder for påhængskøretøj? 

Svar 

1.  Påhængskøretøjets tilladte totalvægt må ikke overstige 250kg 

2.  Påhængskøretøjet skal være forsynet med 1 aksel med 1 eller 2 hjul og må 

ikke anvendes til persontransport 

3.  Påhængskøretøjet må med eller uden læs ikke overstige en bredde på 

1,20 m 

4.  Påhængskøretøjet skal være affjedret og forsynet med støddæmper(e) 

 

 

 



December 2021 

 

 

Spørgsmål 35 

Hvad er formålet med undervisning i manøvre på vej? 

Svar 

1.  Det er op til kørelærer og køreelev i hvilken rækkefølge de forskellige 

manøvrer skal gennemføres 

2.  De enkelte øvelser/manøvrer anses for indlært med tilfredsstillende 

resultat, når de kan udføres med den grad af præcision, som fremgår af 

delmålsbeskrivelserne 

3.  Det er en betingelse, at undervisning i orienteringsfærdigheder 

for enhver manøvre gennemføres i teorilokale forud for og i nær 

tilknytning til den praktiske øvelse 

4.  Hver enkelt øvelses præcise indhold er fastlagt i hovedmålene 

 

 

 

Spørgsmål 36 

Hvilke(n) af følgende manøvrefærdigheder skal eleven” beherske” ved kørsel foran og 

efter andre? 

Svar 

1.  Bedømme, om afstanden til forankørende efter forholdene er stor nok til 

både reaktion og bremsning 

2.  Foretrække at placere sig til venstre for midten af en forankørende bil og 

derved undgå oliesporet i vognbanens midte og opnå bedre udsyn 

3.  Holde så langt til højre som muligt, og hastigheden må ikke 

sættes op, hvis den bagvedkørende vil overhale 

4.  Undlade at fastholde blikket på den forankørende alene, men orientere sig 

så langt frem på vejen som muligt, også foran den forankørende 
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Spørgsmål 37 

I hvilke(t) af disse underafsnit i undervisningsplanen kan nogle af delmålene indgå både i 

teoriprøven og i den praktiske prøve? 

Svar 

1.  6.2.7 

 

2.  7.13.3 

3.  6.1.2 

4.  4.1.1 

 

 

 

Spørgsmål 38 

Hvilke(t) af følgende forhold vedrørende bremser skal eleven ”have kendskab til”? 

Svar 

1.  Ujævn og/eller svag bremsevirkning eller pludselige hugninger fra et eller 

begge hjul tyder på fejl i bremsetromler, bremseskiver eller 

bremsebelægninger 

2.  Bremsekabler skal være smurte, hele og uden knæk 

3.  Normalt virker fodbremsen på baghjulet 

4.  På motorcykler med automatisk gear kan baghjulsbremsen være 

håndbetjent med et greb på styrets venstre side 
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Spørgsmål 39 

Hvilke(n) af følgende færdigheder skal eleven kunne ”beherske” ved kørsel i mørke og 

lygtetændingstiden? 

Svar        

1.  Nedsætte hastigheden ved møde med biler på smalle og helt mørke veje til 

højst 40 km/t for at kunne nå at se og reagere tidsnok på mulige 

hindringer i vejkanten 

2.  Orientere sig om modkørende køretøjers art og størrelse efter forlygternes 

antal og placering 

3.  Eventuelt bruge fjernlyset i særlig tæt tåge om dagen for at 

sikre, at man bliver set på længst mulig afstand 

4.  Orientere sig om bagvedkørende og deres hensigt 

 

 

 

 

Spørgsmål 40 

Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit 7.4.3 i 

undervisningsplanen? 

Svar 

1.  Det er tilstrækkeligt, hvis eleven får kendskab til nogle de omtalte forhold 

2.  Eleven skal forberedes på, at nogle af de omtalte forhold kun indgår i den 

praktiske prøve 

3.  Eleven skal forberedes på, at de omtalte forhold kun indgår i 

den teoretiske prøve 

4.  Eleven skal forberedes på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i både 

den teoretiske og den praktiske prøve 
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Spørgsmål 41 

Hvilke(n) af disse lovbestemmelser skal eleven ”have kendskab til” i afsnittet om Kørekortets 

gyldighed? 

Svar 

1.  Når gyldighedstiden er udløbet, kan kørekortet fornys ved henvendelse til 

Færdselsstyrelsen 

2.  Kørekortet kan fornyes ved indsendelse af ansøgning til kommunen 

3.  Kørekortet kan i særlige tilfælde udstedes med kortere 

gyldighed og på bestemte betingelser 

4.  Under kørslen skal man have kørekortet hos sig og på forlangende vise det 

til politiet 

 

 

 

Spørgsmål 42 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser skal eleven kunne ”angive indholdet af” vedrørende 

personer og gods? 

Svar 

1.  Føreren har ansvaret for, at passagerer, der er fyldt 8 år, men endnu ikke 

15 år, anvender styrthjelm 

2.  Transport af farligt gods skal gennemføres efter særlige regler 

3.  Sidevogn indrettet til varetransport skal have påskrift om tilladt totalvægt 

og tilladt last 

4.  Fører samt enhver passager, der er fyldt 8 år, skal under kørslen anvende 

fastspændt styrthjelm 
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Spørgsmål 43 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven ”have kendskab til” efter undervisningen i afsnit 

3.2.2? 

Svar 

1.  Lastbilers særlige pladsbehov, fx før forbikørsel/overhaling af svingende 

lastbil 

2.  Lastbilers lydisolerede førerhuse kan gøre det svært for føreren at høre 

lydsignaler 

3.  Lastbilføreres ringe mulighed for at høre lydsignal 

4.  Lastbiler har flere og større blinde vinkler end personbiler 

 

 

 

Spørgsmål 44 

Hvilke(t) af følgende risikoforhold ved kørsel ved siden af andre skal eleven ”have kendskab 

til”? 

Svar 

1.  Begrænset udsyn og manøvremulighed på grund af køretøjer til højre i 
tættere færdsel og deraf følgende tendens til kritikløst at følge med 

strømmen 

2.  Svært ved at bedømme afstande ved skifte mellem sidevind og læ ved 

passage af store køretøjer  

3.  Begrænset udsyn og manøvremulighed på grund af køretøjer til 

venstre i tættere færdsel og deraf følgende tendens til kritikløst 

at følge med strømmen 

4.  Nedsat styrepræcision i glat eller fedtet føre 
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Spørgsmål 45 

 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven” have kendskab til” vedrørende motorcyklers 

fartegenskaber?  

Svar 

1.  Motorcyklers accelerationsevne er på højde med personbilers 

2.  Motorcykler forveksles ofte med de betydelig langsommere knallerter 

3.  Motorcykler kan under opbremsning i glat eller fedtet føre 

skride ud eller vælte 

4.  Nogle motorcykler er ikke større end knallerter 

 

 

 

 


