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Kørelærerprøve  Kategori B   Nr. 65                     december 2022    



December 2022 

 

Spørgsmål 1 

Hvilke(t) af følgende præstationskrav anvendes i undervisningen i afsnit 2.1.1? 

Svar 

1.  ”Ved øvelse opnå færdighed i” 

2.  ”Beherske” 

3.  ” Ved øvelse opnå erfaring om” 

4.  ”Have kendskab til” 

 

 

 

 

Spørgsmål 2 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven kunne ”angive indholdet af” efter undervisning 

i ”Manglende brug af sikkerhedssele som skadesfaktor”?  

         Svar 

1.  Risikoen for at blive dræbt i en ulykke er mange gange større, hvis man 

kastes ud af bilen 

2.  Man bør altid sørge for, at alle i bilen bruger sikkerhedssele 

3.  Anvend altid sikkerhedssele – også på korte ture 

4.  Risikoen for at blive dræbt er 5-10 gange større, hvis man kastes ud af 

bilen 

 

 

 



December 2022 

 

 

Spørgsmål 3 

Hvilke(n) af følgende færdigheder skal eleven ”beherske” i afsnittet ”Højresving i 

kryds”? 

Svar 

1.  Holde tilbage for cyklister og knallertkørere, der fra en cykelsti skal 

fortsætte ligeud i krydset 

2.  Se efter modkørende, der vil svinge til venstre i krydset 

3.  Tegn på, at modkørende svinger til venstre uden at holde tilbage 

4.   Ophøre med tegngivning senest efter højresvingets afslutning 

 

 

 

Spørgsmål 4 

Hvilke(n) af følgende vejafmærkning skal eleven kunne ”genkende” efter undervisning i afsnit 

7.10.3? 

Svar 

1.  Område med fartdæmpning (E 53) 

2.  Ophør af cykelgade (E 48) 

3.  Ophør af gågade (E 50) 

4.  Bump (S 32) 

 

 



December 2022 

 

 

 

Spørgsmål 5 

Hvilke(t) af følgende forhold i afsnit 1.2.3 skal eleven kunne ”angive indholdet eller 

betydningen af”? 

Svar 

1.  Parkeringsbremsen skal kunne holde bilen standset på hældende vej 

2.  ESC-systemet er forsynet med en kontrollampe 

3.  Nødbremsen skal kunne bremse bilen sikkert, hvis 

driftsbremsen svigter 

4.  Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt 

og virksomt 

 

 

Spørgsmål 6 

Hvilke(t) af disse krav stilles til eleven i undervisningen i afsnittet 3.2.7? 

Svar 

1.  Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå i den 

praktiske prøve 

2.  Eleven skal forberede sig på, at kunne forklare om nogle af de omtalte 

forhold ved den praktiske prøve 

3.  For nogle af de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven får kendskab 

til dem 

 

4.  Eleven skal forberede sig på, at nogle de omtalte forhold kan indgå i 

teoriprøven 
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Spørgsmål 7 

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

Svar 

1.  ”Angive betydning af” 

2.  ”Ved øvelse opnå erfaring om” 

3.  ”Have kendskab til” 

4.  ”Genkende” 

 

 

 

Spørgsmål 8 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelse(r) skal eleven kunne ”genkende” efter undervisning i 

afsnit 6.1.2? 

Svar 

1.  Gul vejafmærkning bruges til midlertidig regulering 

2.  Man skal rette sig efter de anvisninger for kørslen, som gives ved 

færdselstavler 

3.  Færdselstavler kan være angivet på orienteringstavler 

4.  Visse advarselstavler, forbudstavler og oplysningstavler kan anvendes som 

variable færdselstavler 
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Spørgsmål 9 

Hvilke(n) af disse færdigheder skal eleven beherske ved ”Kørsel i mørke og lygtetændingstiden 

i øvrigt”? 

Svar 

1.  Bedømme passende afstand for nedblænding til nærlys i mørke 

2.  Bruge fjernlyset som det normale overalt på belyste veje 

3.  Orientere sig om bagvedkørende og deres hensigt 

4.  Anvende positionslyset ved standsning eller parkering i vejsiden på veje, 

der ikke er tilstrækkeligt oplyst 

 

 

 

Spørgsmål 10 

Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes i undervisningen ”Manøvrer på lukket 

øvelsesplads”? 

Svar 

1.  ”Ved øvelse opnå erfaring om” 

2.  ”Beherske” 

3.  ”Have kendskab til” 

4.  ”Ved øvelse opnå færdighed i” 
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Spørgsmål 11 

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

ved den teoretiske prøve? 

Svar 

1.  ”Genkende” 

2.  ”Aflæse og forstå betydningen af” 

3.  ”Angive årsager til” 

4.  ”Opfatte og bedømme” 

 

 

 

Spørgsmål 12 

Hvilke(n) af følgende faremuligheder vedrørende ”Traktorer, herunder motorredskaber” skal 

eleven kunne ”opfatte og bedømme”? 

Svar 

1.  Traktorer med 2 påhængskøretøjer 

2.  Traktorer med forskelligt redskabsudstyr er temmelig ustabile og kan 

slingre under kørslen 

3.  Traktorer og især traktorer med påhængskøretøj forveksles let 

med lastbiler 

4.  Pladsbehovet til manøvrer med påhængskøretøj som hos store biler med 

påhængskøretøj 
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Spørgsmål 13 

Hvad er hovedmålene/hovedmålet med undervisning i ”særlige risikoforhold”? 

Svar 

1.  Eleven skal opnå indsigt i de sociale relationer og psykologiske faktorer, i 

form af normer og gruppepres 

2.  Eleven skal lære, at trafikfarlig medicin og manglende brug af 

sikkerhedssele er væsentlige risikofaktorer 

3.  Eleven skal opnå tilstrækkelig indsigt og handlemuligheder til at undgå at 

bringe sig selv og andre i kritiske situationer pga. trafikfarlig medicin og 

manglende brug af sikkerhedsseler 

 

4.  Eleven skal lære, at mindre overskridelser af hastighedsgrænserne ingen 

betydning har 

 

 

 

Spørgsmål 14 

Hvilke(n) af disse orienteringsfærdigheder skal eleven ”beherske” ved ”Venstresving i kryds”? 

Svar 

1.  Cyklister og knallertkørere på dobbeltrettet cykelsti fra venstre ved 

udkørslen af krydset 

2.  Se efter signallyset og eventuelle pilsignaler efter standsning for rødt 

3.  Se efter kørende fra venstre side i krydset med særlige 

orienteringsvanskeligheder 

4.  Orientere sig om eventuelt bagfrakommende på venstre side af bilen 
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Spørgsmål 15 

I hvilke(t) af disse afsnit vil alle delmålene kunne indgå i den teoretiske prøve? 

Svar 

1.  1.2.9 

2.  7.21.3 

3.  7.3.3 

4.  1.2.6 

 

 

 

Spørgsmål 16 

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

Svar 

1.  3.2.3 

2.  6.2.7 

3.  5.2.2 

4.  8.1.2 
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Spørgsmål 17 

Hvilke(t) af følgende præstationskrav kan anvendes ved undervisning i ”Manøvrer på 

køreteknisk anlæg”? 

Svar 

1.  ”Opnå nogen færdighed i” 

2.  ”Have kendskab til” 

3.  ”Ved øvelse opnå færdighed i” 

4.  ”Ved øvelse opnå erfaring om” 

 

 

Spørgsmål 18 

Hvilke(t) af disse risikoforhold skal eleven have kendskab til ved ”Overhaling”? 

Svar 

1.  Overvurdering af modkørendes hastighed 

2.  Kraftig vindturbulens ved overhaling af vogntog 

3.  Undervurdering af egen accelerationsevne 

4.  Utålmodighed efter længere tids kørsel bag ved en langsomt kørende 
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Spørgsmål 19 

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

hensigtsmæssig”? 

Svar 

1.  7.13.4 

2.  3.2.1 

3.  5.2.2 

4.  3.1.2 

 

 

 

Spørgsmål 20 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om motorvej skal eleven kunne ”Angive indholdet af”? 

Svar      

1.  Slæbning på motorvej er forbudt 

2.  Standsning ved nødtelefon er altid tilladt 

 

3.  Den højst tilladte hastighed på motorvej samt til- og frakørselsveje er 

110 km/t 

4.  Kørsel på motorvej samt til- og frakørselsveje må kun ske med 

motorkøretøjer, der lovligt kan køre mindst 40 km/t 
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Spørgsmål 21  

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

efter undervisning i afsnittet ”Styreapparat”? 

Svar 

1.  Væskestanden i en eventuel servobeholder skal følge bilfabrikantens 

forskrifter 

2.  Der må normalt ikke være ratslør 

3.  Tung eller vanskelig styring kan skyldes knækket drivrem til 

servostyringen 

4.  Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i 

styreapparatet som helhed 

 

 

 

Spørgsmål 22 

Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit 5.2.3 i 

undervisningsplanen?  

Svar 

1.  Det er tilstrækkeligt, at eleven får kendskab til nogle af forholdene 

2.  Nogle af forholdene indgår kun i den teoretiske prøve 

3.  Nogle af forholdene indgår både i den teoretiske og praktiske 

prøve 

4.  Det er tilstrækkeligt, at eleven får kendskab til forholdene 
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Spørgsmål 23 

Hvilke(t) af disse forhold vedrørende ”Færdselsulykke” skal eleven alene ”Have 

kendskab til”? 

Svar 

1.  Man skal straks standse og hjælpe tilskadekomne 

 

2.  Tilskadekomne ydes den hjælp, man formår 

3.  Forulykkede køretøjer skal altid fjernes 

 

 

4.  Ulykkesstedet afmærkes, så efterfølgende trafikanter ikke påkører 

forulykkede køretøjer 

 

 

 

Spørgsmål 24 

Hvilke(n) af følgende vejafmærkninger skal eleven kunne ”genkende” efter undervisning i 

afsnit 7.16.3?  

Svar 

1.  ”Vigelinje (S 11)” 

2.  ”Frakørselsvejviser (I 11)” 

3.  ”Ubetinget vigepligt (B 11)” 

4.  ”1500-m frakørselstavle (I 13)” 
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Spørgsmål 25 

I hvilke(t) af følgende forhold vedrørende ” Førerens orienteringsvilkår” skal eleven alene 

”have kendskab til”? 

Svar                

1.  Anvendelse af uhensigtsmæssig hovedbeklædning, der væsentlig 

begrænser synsfeltet, nedsætter muligheden for at orientere sig 

2.  Orienteringsvilkårene forværres af udformningen af solbrillestel 

3.  Orienteringsvilkårene kan forværres af uhensigtsmæssig 

hovedbeklædning 

4.  Orienteringsvilkårene forværres af dårligt rengjort panoramatag 

 

 

 

 

Spørgsmål 26 

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

 

Svar 

1.  ”Ved øvelse opnå erfaring om” 

2.  ”Angive årsager til” 

3.  ”Genkende” 

4.  ”Udpege” 
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Spørgsmål 27 

Hvilke(n) af følgende faremuligheder ved ”Kørsel i rundkørsel” skal eleven kunne ”opfatte og 

bedømme”? 

Svar 

1.  Gående på vej ud i fodgængerfelt eller krydsende fodgængere i øvrigt ved 

udkørsel fra rundkørslen 

2.  Bagfrakommende knallertkørere på kørebane 

3.  Nedsat udsyn på grund af lav stående sol 

4.  Se efter kørende fra venstre i rundkørslen og bedømme, om et ophold er 

tilstrækkeligt stort til at køre ind i rundkørslen 

 

 

 

 

Spørgsmål 28 

Hvilke(t) af følgende forhold vedrørende ”Opmærksomhed” skal eleven kunne ”angive 

indholdet af”? 

Svar 

1.  Distraktion forekommer, når føreren foretager sig ting relateret til kørslen 

 

2.  Uopmærksomhed er en medvirkende årsag i ca. en tredjedel af 

ulykkerne 

3.  En færdselssikker holdning og adfærd udvikles bedst ved viden 

om egne begrænsninger 

4.  Uligevægtig sindstilstand på grund af bekymring 
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Spørgsmål 29 

Hvilke(n) faremulighed(er) skal eleven kunne ”reagere hensigtsmæssigt over for” efter 

undervisning i 7.17.3 i undervisningsplanen?  

Svar 

1.  Blinde vinklers placering og størrelse på køretøjer i vognbanen til højre 

2.  Modkørende biler 

3.  Køretøjer foran i vognbanen til højre, der skal bruge mere end 

én vognbane til manøvrer 

4.  Skift imellem dagslys og mørke 

 

 

Spørgsmål 30 

Hvilke(n) af følgende retningslinjer vedrørende ”Den praktiske prøve” skal eleven ”have 

kendskab til”? 

Svar 

1.  Ud over kørselstiden skal der afsættes tid til gennemførelse af 

baglænskørsel 

2.  Enkelte mindre alvorlige fejl vil i sig selv medføre, at prøven bedømmes 

som ikke-bestået 

3.  Som led i prøvestedets kvalitetssikring af den praktiske prøve kan 

yderligere en prøvesagkyndig efter forudgående orientering af kørelæreren 

overvære prøven 

4.  Under prøven anses ansøgeren som bilens fører med deraf følgende 

ansvar og forpligtelser 
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Spørgsmål 31 

I hvilke(t) af følgende forhold vedrørende ”Narkotika” skal eleven kunne ”angive indholdet 

af”?  

Svar 

1.  Der skal altid gennemføres et ANT-kursus i forbindelse med kørsel med 

bevidsthedspåvirkende stoffer 

2.  Politiet kan til enhver tid kræve, at føreren afgiver spyt- eller 

svedprøver eller lader sine øjne undersøge 

3.  Sanktionerne for kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet 

skærpes væsentligt i gentagelsestilfælde 

 

4.  Indtager man bevidsthedspåvirkende stoffer (narkotika og visse typer 

medicin), påvirker det evnen til at køre bil 

 

 

 

Spørgsmål 32 

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

af” efter undervisning i 7.3.3? 

Svar 

1.  Havnekaj (A 92) 

2.  Retningspile (O 41-O 42) 

3.      Ophør af forbud (C 59) 

4.  Rumlestriber (S 18) 
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Spørgsmål 33 

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

til”? 

Svar 

1.  Såfremt driftsbremsen er i lovlig stand, må bremselængden ved 30 km/t 

højst være 6 m for en varebil på højst 3.500 kg totalvægt 

2.  Ved en hastighed på fx 60 km/t på vandret, almindelig vej er 

bremselængden ca. 40 m ved en ret kraftig bremsning  

3.  Bremselængden afhænger desuden af vejgrebets størrelse 

4.  Såfremt parkeringsbremsen er i lovlig stand, må bremselængden ved 

30 km/t højst være 10 m 

 

 

 

Spørgsmål 34 

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

undervisning i ”Grundregler for bilkørsel”? 

Svar 

1.  Man skal vise særligt hensyn over for handicappede 

 

2.  Man skal vise særligt hensyn over for dem der opholder sig ved vejen 

3.  Man skal altid køre hensynsfuldt og agtpågivende, således at 

færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres 

4.  Man skal altid køre hensynsløst og holde på sin ret 
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Spørgsmål 35 

Hvilke(n) af følgende funktioner vedrørende ”Bremser” skal eleven ”have kendskab til”? 

1.  Parkeringsbremsen virker på hjulbremserne gennem særlige forbindelser 

2.  Bremseassistent er en funktion, som ved en meget blød opbremsning 

hjælper føreren med at opnå hurtigst mulig deceleration 

3.  Hjulbremserne fungerer i princippet på den måde, at en bremsebelægning 

ved et mekanisk tryk presses mod en tromle, så hjulets rotation nedsættes 

4.  To-kreds bremser består af to særskilte bremsekredse 

 

 

 

 

Spørgsmål 36 

Hvilke(n) faremuligheder omkring ”Biler med påhængskøretøj” skal eleven ifølge 

undervisningsplanen kunne ”opfatte og bedømme”? 

Svar               

1.  Slingretendens hos biler med stort påhængskøretøj 

2.  Biler med påhængskøretøj har ofte ringere accelerationsevne 

3.  Risiko for påhængskøretøjets udskridning 

4.  Pladsbehovet til manøvrer som ved personbiler 
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Spørgsmål 37 

Hvilke(t) af disse krav stilles til eleven i undervisningen i afsnit 5.2.3?  

Svar 

1.  Eleven skal forberede sig på, at nogle de omtalte forhold kun indgår i den 

praktiske prøve 

2.  For alle de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at eleven får kendskab til 

dem 

3.  Eleven skal forberede sig på at kunne kontrollere nogle af de 

omtalte forhold ved den praktiske prøve 

4.  Eleven skal forberede sig på, at nogle de omtalte forhold kan indgå i både 

den teoretiske- og den praktiske prøve 

 

 

 

Spørgsmål 38 

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

undervisning i afsnit 7.18.5? 

Svar 

1.  Enhver hensætning af et køretøj i mere end 3 minutter er en parkering 

2.  Det skal sikres, at påbudt tyverisikring er sat i funktion 

3.  Ved standsning eller parkering skal bilen, hvis det er muligt, stilles helt 

uden for kørebanen 

4.  Parkeringsskiven skal altid anvendes 
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Spørgsmål 39 

Hvilke(t) af følgende præstationskrav anvendes både ved ”Manøvre på lukket øvelsesplads” 

og ved ”Manøvrer på køreteknisk anlæg”? 

Svar                

1.  Ved øvelse opnå erfaring om 

2.  Ved øvelse opnå færdighed 

3.  Opnå nogen færdighed i 

4.  Have kendskab til 

 

 

 

Spørgsmål 40 

Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser og forhold vedrørende ”Særligt udstyr” skal eleven 

kunne ”angive indholdet af”? 

Svar 

1.  Kan forruden ikke holdes ren, er det tegn på fejl i visker eller vasker 

2.  Forruden skal som hovedregel være hel og uden beskadigelser 

3.  Spejlene skal være rene og ubeskadigede 

4.  Viskerne skal kunne holde forruden ren 

 

 



December 2022 

 

 

Spørgsmål 41 

Hvilke(t) af følgende udsagn om ”Manøvre på køreteknisk anlæg” er korrekt(e)? 

Svar 

1.  Alle øvelser skal gennemføres på almindelig vej 

2.  Alle øvelser skal gennemføres på glat vej 

3.  Nogle øvelser skal kun gennemføres på glat vej 

4.  Nogle øvelser skal kun gennemføres på almindelig vej 

 

 

Spørgsmål 42 

Hvilke(n) af følgende færdigheder skal eleven ifølge undervisningsplanen kunne ”beherske” 

efter undervisning i ”Overhaling”? 

Svar 

1.  Være opmærksom på kørende, der eventuelt bryder ud af rækken for at 

overhale 

2.  Holde tilstrækkelig sideafstand til den overhalede 

3.  Bedømme den nødvendige tid eller vejlængde til overhaling under hensyn 

til oversigten 

4.  Udnytte nærmeste ophold i rækken af overhalede køretøjer, hvis 

overhalingen må afbrydes 
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Spørgsmål 43 

I hvilke(t) afsnit indgår præstationskravet ”have kendskab til”? 

Svar 

1.  2.7.1 

2.  1.2.5 

 

3.  9.5.1 

4.  6.2.7 

 

 

 

 

Spørgsmål 44 

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

Svar 

1.  Motorcyklister har på grund af styrthjelmen vanskeligt ved at høre 

lydsignaler 

2.  Den mindre retningsstabilitet ved motorcykel med sidevogn, fx ved 

møde i vejsving 

3.  Motorcyklistens forsigtige kørsel i glat eller fedtet føre 

4.  En bagsædepassager, som undlader at læne sig til samme side som 

føreren under kørsel i sving, kan derved gøre det vanskeligt for føreren at 

dreje motorcyklen 
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Spørgsmål 45 

Hvilke(t) af følgende udsagn om ”bremser” kan indgå i teoriprøven? 

Svar 

1.  Bremseassistent er en funktion, som ved kraftig opbremsning hjælper 

føreren 

2.  Nødbremsen skal kunne bremse bilen sikkert, hvis driftsbremsen svigter 

3.  Skævtrækning af bilen under let opbremsning på vandret vej er 

tegn på fejl 

4.  Bremsepedalen må normalt ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved 

konstant tryk 

 


