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December 2022 

 

Spørgsmål 1 

Hvilke(t) af disse køretøjer giver kørekort til kategori A, stor motorcykel, ret til at føre? 

Svar 

1.  Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en maksimal 

motoreffekt på 35 kW 

2.  Trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW 

3.  Stor knallert med eller uden tilkoblet påhængsvogn 

4.  Let firehjulet bil (quadricykel) med en konstruktivt bestemt maksimal 

hastighed på højst 65 km i timen 

 

 

 

 

Spørgsmål 2 

Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes i afsnittet ”Manøvrer på køreteknisk anlæg”?  

Svar 

1.  Ved øvelser opnå erfaring om 

2.  Ved øvelse opnå færdighed i 

3.  Opnå nogen færdighed i 

4.  Have kendskab til 
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Spørgsmål 3 

I hvilke(t) af disse afsnit kan nogle af delmålene indgå i både den teoretiske og den praktiske 

prøve? 

Svar 

1.  5.2.2 

 

2.  3.2.5 

3.  4.7.2 

4.  6.2.4 

 

 

 

 

Spørgsmål 4 

Hvilke(n) af følgende øvelser på køreteknisk anlæg skal gennemføres med kørelæreren som 

passager på motorcyklen? 

Svar 

1.  Bremsning med undvigemanøvre 

2.  Bremsning under ligeudkørsel 

3.  Slalomkørsel og kontra styring 

4.  Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning 
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Spørgsmål 5 

Hvilke(n) af følgende retningslinje(r) vedrørende ”Teoriprøven” skal eleven ”have kendskab 

til”? 

Svar 

1.  Prøvelokalet lukkes ved fastsat mødetid 

2.  Prøven har normalt en varighed på ca. 45 minutter 

3.  Ansøger skal have oplyst, hvilke emner i undervisningsplanen der er 

fejlagtigt besvaret 

4.  Teoriprøven er offentlig 

 

 

 

Spørgsmål 6 

Hvad afhænger bremselængden af ifølge undervisningsplanen? 

Svar 

1.  Hvor hårdt man aktiverer bremserne 

 

2.  Kørebanens temperatur 

3.  Vejgrebets størrelse 

4.  Bremselængden afhænger af luftfugtigheden 
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Spørgsmål 7 

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

Svar                          

1.  Ved en promille på 1,2 

2.  Ved en promille på 0,45 

3.  Ved en hastighedsoverskridelse på mere end 60 % 

4.  Ved kørsel med 160 km/t på motorvej 

 

 

 

 

Spørgsmål 8 

Hvilke(t) af følgende forhold omkring hydrauliske bremser skal eleven kunne kontrollere?  

Svar 

1.  Ved konstatering af for lidt bremsevæske i bremsevæskebeholderen, så 

skal beholderen fyldes helt op, før videre kørsel 

2.  Bremsekabler skal være smurte, hele og uden knæk 

3.  Bremsepedalen skal have en mindre frigang og en skridsikker 

overflade, så den giver et godt fodfæste 

4.  Bremsegrebet skal sidde fast, skal have en mindre frigang og må som 

hovedregel højst kunne trækkes 2/3 til ved en påvirkning svarende til en 

kraftig opbremsning 
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Spørgsmål 9 

Hvilke(n) af disse manøvrefærdigheder skal eleven kunne ”beherske” før overhaling? 

Svar 

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

2.  Holde tilstrækkelig sideafstand til den overhalede 

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

for at forbedre orienteringen 

4.  Afbryde overhalingen, hvis en uforudset hindring dukker op 

 

 

 

 

Spørgsmål 10 

Hvilke(t) af disse forhold vedrørende ”Bærende dele” skal eleven kunne ”kontrollere”?  

Svar 

1.  Hjullejer og aksler skal være tilstrækkeligt spændt og uden slør 

2.  Knirkende eller skrabende lyde under kørslen er tegn på fejl 

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

bedømt ved slidindikatorer 

4.  Dæk skal være pumpet op til et lufttryk efter motorcykelfabrikantens 

forskrifter 
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Spørgsmål 11 

I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanens indgår præstationskravet "angive 

betydningen af"?   

Svar 

1.  6.2.2        

2.  1.2.2 

3.  7.17.3 

4.  7.12.3 

 

 

 

Spørgsmål 12 

Hvilke(t) af følgende udsagn om ” Lygter, reflekser og horn” er korrekt(e)?  

Svar 

1.  

 

Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke 

2.  Motorcyklen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og 

reflekser 

3.  Alle lygter og reflekser skal være hele, rene og ubeskadigede 

4.  Nærlyset må ikke blænde 
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Spørgsmål 13 

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

Svar 

1.  Traktorer, herunder motorredskaber 

2.  Fartegenskaber 

3.  Synsretning og bevægelsesretning 

4.  Styreegenskaber 

 

 

 

 

Spørgsmål 14 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser vedrørende ”Personer og gods mv.) skal eleven kunne 

”angive indholdet af”?  

Svar 

1.  Passagerer i sidevogn skal anvende styrthjelm efter samme regler som på 

motorcykel 

2.  Styrthjelmen skal have en passende størrelse 

3.  Motorcyklens vægt må med personer, bagage eller andet læs ikke 

overstige 400 kg 

4.  Hvis motorcyklen er forsynet med sikkerhedssele, skal denne anvendes 

under kørsel 
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Spørgsmål 15 

Hvilke(t) af disse forhold skal eleven kunne ”angive indholdet af” i afsnittet om 

”Mobiltelefoners indvirkning på opfattelses- og reaktionsevnen”?  

Svar 

1.  Føreren kan forhindre stress-situationer ved at være opmærksom på 

trafiksituationen 

2.  Under kørsel må der ikke anvendes mobiltelefon 

3.  En telefonsamtale kan aflede opmærksomheden, således at 

føreren ubevidst ændrer hastighed 

4.  En telefonsamtale via bluetooth har ikke indflydelse på førerens 

opfattelse-og reaktionsevne 

 

 

Spørgsmål 16 

Hvilke(n) af følgende øvelser skal ikke gennemføres med kørelæreren som passager på 

bagsædet i afsnit 2.? 

Svar 

1.  Igangsætning og standsning på plan vej 

2.  Brug af begge bremser samtidig 

3.  Kørsel i cirkel og slalom 

4.  Højresving uden standsning 

 

 

 



December 2022 

 

Spørgsmål 17 

Hvilke(t) af følgende risikoforhold er der ved "Ligeudkørsel i kryds"? 

Svar 

1.  Modkørende og krydsende trafikanters vanskelighed ved at opfatte en 

motorcykel 

2.  Tendens til at overvurdere egen accelerationsevne  

3.  Tendens til at vente i alt for lang tid ved hajtænder 

4.  Tendens til at overse krydsende fodgængere ved udkørslen af krydset 

 

 

 

 

Spørgsmål 18 

 

Hvilke(t) af disse synlige kendetegn kan anvendes for at kunne skelne motorcykler fra 

knallerter? 

Svar 

1.  Antal og størrelsen på forlygten(r)  

 

2.  Knallerters størrelse 

3.  Nummerpladens størrelse 

4.  Førerens beklædning 
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Spørgsmål 19 

Hvad er hovedmålene/hovedmålet med, at eleven skal lære at udvise en defensiv 

færdselsadfærd ifølge undervisningsplanen? 

Svar 

1.  At give eleven viden om nogle generelle lovbestemmelser for kørsel på 

motorcykel 

2.  For at kunne undgå andre trafikanters fejl 

3.  For at minimere risikoen for ulykker 

4.  Af hensyn til miljøet 

 

 

 

Spørgsmål 20  

Hvilke(t) af disse forhold har ifølge undervisningsplanen betydning for størrelsen af 

reaktionstiden? 

 

Svar 

1.  Førerens alder 

2.  Førerens opmærksomhed 

3.  Førerens kørefærdighed 

4.  Førerens forudseenhed 
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Spørgsmål 21 

Hvilke(n) af følgende afstribninger i længderetningen hjælper de kørende til en korrekt 

placering? 

Svar 

1.  Spærreflader 

2.  Vognbanelinjer 

3.  Spærrelinjer 

4.  Kantlinjer 

 

 

 

 

Spørgsmål 22 

 

I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen indgår præstationskravet "Reagere 

hensigtsmæssigt"?  

 

Svar 

 

1.  5.2.3 

2.  7.18.3 

3.  3.2.6 

4.  7.10.3 
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Spørgsmål 23 

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

styreegenskaber”?  

Svar 

1.  Store motorcyklers retningsstabilitet, fx ved kørsel i sving 

2.  Små og lette motorcykler er mere retningsstabile end store og tunge 

motorcykler 

3.  Alle motorcykler er uanset størrelsen udpræget 

sidevindsfølsomme 

4.  Motorcykler med sidevogn er mere retningsstabile end solo motorcykler 

 

 

 

 

Spørgsmål 24 

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

angive betydningen af” efter undervisning i afsnit "Hastighed under ligeudkørsel"? 

Svar 

1.  Sidevind (A 95) 

2.  Stop (B 13) 

3.  Sammenfletning (B 15) 

4.  Krybespor (E 37) 
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Spørgsmål 25 

Hvilke(t) af følgende præstationskrav anvendes i den teoretiske undervisning? 

Svar    

1.  ”Opfatte og bedømme” 

2.  ”Have kendskab til” 

3.  ”Genkende” 

4.  ”Udpege” 

 

 

 

 

Spørgsmål 26 

Hvilke(t) af følgende steder skal eleven kunne genkende og angive, at standsning og 

parkering er forbudt, uden at dette er fremhævet ved en særlig afmærkning? 

Svar 

1.  På midterrabat 

2.  Nærmere end 30m fra en jernbaneoverkørsel 

3.  I tunnel 

4.  På helleanlæg 
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Spørgsmål 27 

I hvilke(t) af følgende lovbestemmelser og forhold skal eleven kunne ”angive indholdet af” 

efter undervisning i afsnittet ”Personer og gods mv.”?  

Svar 

1.  Børn med en legemshøjde på under 140 cm må ikke befordres på 

tohjulet motorcykel 

2.  Passager på bagsædet skal sidde med et ben på hver side af motorcyklen 

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

sikkerhedssele 

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

og tilladt last 

 

 

 

 

 

Spørgsmål 28 

Hvilke(n) af disse færdigheder skal eleven kunne ”beherske” ved ”Fremkørsel mod kryds”? 

Svar 

1.  Altid standse helt op ved hajtænder 

2.  Sætte hurtigt i gang, når signalet skifter til grønt, og krydset er frit 

3.  På veje med ensrettet færdsel placerer sig helt ovre i højre side af 

kørebanen før venstresving 

4.  Se efter gående på vej over kørebanen eller på vej ud i eventuelt 

fodgængerfelt 
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Spørgsmål 29 

Hvilke(n) af følgende færdigheder skal eleven ”beherske” vedrørende ”Adfærd”? 

Svar                             

1.  Sørge for at køretøjer med stort pladsbehov altid holder tilbage 

2.  Giv tegn eller signal (lys/lyd) til en kørende, der trækker ind foran og 

nedsætter sikkerhedsafstanden 

3.  Være tilbageholdende og hjælpe andre trafikanter, også selv 

om de har lavet fejl 

4.  Undlade at anvende ukvemsord/-udtryk eller fagter over for andre 

trafikanter 

 

 

 

Spørgsmål 30 

Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit 7.13.3 i 

undervisningsplanen?  

Svar 

1.  Eleven skal forberedes på, at alle de omtalte forhold kan indgå i både 

den teoretiske og praktiske prøve 

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

teoretiske prøve 

3.  Eleven skal forberedes på, at nogle af de omtalte forhold kun 

indgår i den praktiske prøve 

4.  Det er tilstrækkeligt, at eleven får kendskab til nogle af de omtalte forhold 
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Spørgsmål 31 

Hvilke(n) af følgende færdigheder vedrørende ”Personligt udstyr” skal eleven ”beherske”?  

Svar  

1.  Tjekke, at styrthjelmen er DS-, FS-, SS- eller E-mærket 

2.  Tjekke at eventuelle ventilationskanaler på hjelmen er indstillet korrekt 

3.  Tjekke, at beklædning og bælter mv. ikke kan nå ind i hjul eller 

kæde 

4.  Tjekke, at styrthjelmen har en passende størrelse 

 

 

 

Spørgsmål 32 

Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven efter undervisningen i afsnittet " Lygter, reflekser og 

horn"?   

Svar 

1.  Eleven skal forberedes på, at alle delmålene kan indgå i den praktiske 

prøve 

2.  Eleven skal forberedes på, at nogle af delmålene kan indgå i både den 

teoretiske og den praktiske prøve 

3.  Det er tilstrækkeligt, hvis eleven får kendskab til nogle af delmålene 

4.  Eleven skal forberedes på, at alle delmålene kan indgå i den teoretiske 

prøve 
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Spørgsmål 33 

I hvilke(t) af disse afsnit kan nogle af delmålene indgå i den praktiske prøve?  

           Svar 

1.  1.2.6 

2.  6.2.9 

3.  3.2.1 

4.  2.2.1 

 

 

 

Spørgsmål 34 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser vedrørende ” Registreringsattest mv.” skal eleven 

kunne ”angive indholdet af”? 

Svar 

1.  Af registreringsattest fremgår motorcyklens tilladte totalvægt 

2.  På grundlag af registreringsattester eller eventuelt attest for flere 

udførelser/attest for godkendte sammenkoblede køretøjer kan føreren 

afgøre, om motorcykel og sidevogn må sammenkobles 

 

3.  Mange lande kræver, at der medbringes original registreringsattest ved 

kørsel i disse lande 

4.  Attest for flere udførelser, der anvendes når motorcyklen er godkendt til 

kørsel med sidevogn(e), der kan afmonteres 
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Spørgsmål 35 

Hvilke(n) af følgende vejafmærkninger skal eleven kunne ”genkende” vedrørende ”Kørsel på 

motorvej”? 

Svar 

1.  500-m frakørselstavle (I 12) 

2.  Ubetinget vigepligt (B 11) 

3.  Anbefalet hastighed (E 39) 

4.  Motorvejskryds (I 20) 

 

 

 

Spørgsmål 36 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven ”have kendskab til” efter kørelærerens 

undervisning i afsnittet om ”Kørekortets gyldighed” i undervisningsplanen?  

Svar 

1.  Kørekortet er gyldigt i 15 år ad gangen, indtil, men kan i ganske særlige 

tilfælde udstedes med længere gyldighed og på bestemte betingelser  

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

det til politiet 

3.  Hvis kørekortet beskadiges eller bortkommer, skal man 

henvende sig til politiet for at få udstedt et nyt 

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

kommunen 
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Spørgsmål 37 

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

af”? 

Svar 

1.  De unges positive grundholdning kommer ofte i konflikt med andre 

trafikanters manglende hensyntagen og forståelse 

2.  Brug af horn over for småbørn er forbudt, fordi det let kan fremkalde 

panikreaktioner 

3.  De fleste børn får en god og tilstrækkelig praktisk undervisning 

i at cykle korrekt og sikkert i trafikken 

4.  Mange ældre er dårligt gående og bange for at falde og er derfor 

mindre opmærksomme på de kørende, når de træder ned fra 

kantstenen eller er på vej over kørebanen 

 

 

 

Spørgsmål 38 

Hvilke(n) af følgende færdigheder skal eleven ”beherske” ved ”Kørsel forbi holdende 

køretøjer og gående mv.”? 

Svar 

1.  Se efter tegn på, at passagerer, fodgængere eller andre trafikanter i øvrigt 

træder eller kører ud på kørebanen (bildøre, der er ved at blive åbnet, bus 

standset ved holdeplads, cyklist eller knallertkører, der vil krydse 

kørebanen, fødder synlige under bil) 

 

2.  Køre med passende lav hastighed foran fodgængerfelt, således at gående, 

der er i fodgængerfeltet eller er på vej ud i det, kan se, at man vil holde 

tilbage 

 

3.  Se efter tegn på pludselige hindringer under hele forbikørslen 

uden at låse blikket fast alene på det holdende køretøj mv., 

men også se fremad i egen vognbane 

 

4.  Se efter tegn på igangsætning af holdende køretøj (personer i holdende bil, 

synlig udstødnings røg, tændt blinklys eller stoplys, igangsætningsadfærd 

hos knallertkører eller cyklist) 
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Spørgsmål 39 

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

”Grundregler for kørsel med motorcykel”? 

Svar        

1.  Passagerer i sidevogn skal anvende styrthjelm efter samme regler som på 

motorcykel 

2.  Børn med en legemshøjde på under 140 cm må ikke befordres på tohjulet 

motorcykel, medmindre barnet er fyldt 5 år og anvender et barnesæde 

eller andet sikkerhedsudstyr, der er tilpasset barnets højde og vægt 

3.  Man skal vise særligt hensyn over for børn, skolepatruljer, 

ældre mennesker og handicappede 

4.  Transport af farligt gods skal gennemføres efter særlige regler 

 

 

 

 

Spørgsmål 40 

Hvilke(t) af følgende forhold vedrørende ”Vejens udstyr eller standard” skal eleven alene 

”have kendskab til”? 

Svar 

1.  Cykelsti og cykelfelt i kryds skal benyttes af både cyklister og førere af 

småknallerter, medmindre andet er oplyst på færdselstavler 

2.  Acceleration, bremsning og styring kan kun udnyttes gennem vejgrebet, 

som derfor er en nødvendig betingelse for enhver manøvre 

3.  En regnbyge efter en tørkeperiode vil kunne gøre belægningen 

fedtet på grund af blandingen af vand, støv og oliespild 

4.  Midterrabatter uden autoværn eller hegn nedsætter ikke i væsentlig grad 

risikoen for ulykker med krydsende cyklister, knallertkørere og gående 

 

 



December 2022 

 

Spørgsmål 41 

Hvad er formålene/formålet med undervisningen i ”Motorcyklens indretning, udstyr, betjening 

og dokumenter samt personligt udstyr”? 

Svar 

1.  At give eleven en sådan forståelse af motorcyklens funktioner, at det letter 

indlæringen af en korrekt behandling af motorcyklen 

2.  At gøre eleven bekendt med alle lovbestemmelser om motorcyklens udstyr, 

således at eleven selv kan konstatere og tage stilling til mangler eller fejl, 

der har betydning for færdselssikkerheden 

 

3.  At give eleven en sådan viden om motorcyklens indretning og 

udstyr at det letter indlæringen af en korrekt behandling af 

motorcyklen og en sikker udførelse af de forskellige manøvrer 

 

4.  At gøre eleven bekendt med alle lovbestemmelser om de administrative 

dokumenter i forbindelse med motorcyklens benyttelse 

 

 

 

Spørgsmål 42 

Hvilke(n) af disse manøvrer skal eleven ifølge undervisningsplanen ”ved øvelse opnå erfaring 

om” ved kørsel på motorcykel med sidevogn? 

Svar 

1.  Køre i 8-tal med lav hastighed og med mindst mulig radius omkring to 

kegler med 20 m’s afstand 

2.  Køre til højre i cirkel med radius på mindst 5 m og højst 10 m og med 

trinvis stigende hastighed, indtil sidevognshjulet netop løfter sig fra vejen 

3.  Køre slalom omkring 6 kegler med trinvis formindsket afstand på 6, 5, 5, 

4, 3 og 3 m’s afstand mellem keglerne 

4.  Bremse med kortest mulig bremselængde ved trinvis stigende 

hastigheder op til 80 km/t med udkobling og samtidig brug af begge 

bremser 

 

 



December 2022 

 

 

Spørgsmål 43 

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

praktiske prøve? 

Svar 

1.  ”Brug af begge bremser samtidig” 

2.  ”Motorcykler” 

3.  ”Færdselsulykke” 

4.  ”Den praktiske prøve” 

 

 

Spørgsmål 44 

Hvilke(t) af følgende forhold vedrørende ”Alkohol som ulykkes- og skadesfaktor” skal eleven 

alene ”have kendskab til”? 

Svar 

1.  Forbrændingen går først rigtig i gang cirka tre kvarter efter, at man er 

startet med at drikke alkohol 

2.  Ved en promille på over 1,2 (svarende til mere end 0,60 mg pr. liter luft) 

får man frakendt kørekortet ubetinget 

3.  Som passager bør man altid sikre sig, at føreren ikke kører 

spirituskørsel 

4.  Ved en promille på 0,4 forringes evnen til at opfatte situationer og 

samtidig udføre præcise bevægelser. Herudover indsnævres synsfeltet 
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Spørgsmål 45 

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

indgå i den teoretiske prøve? 

Svar 

1.  Førerens orienteringsvilkår 

2.  Motor, tænding og gashåndtag 

3.  Kendetegn på risikoforhold 

4.  Egne kørselskompetencer 

 

 

 

 


