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Kørelærerprøve  Kategori B   Nr. 64                          juni 2022    



Juni 2022 

 

Spørgsmål 1 

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

Svar 

1.  ”Ved øvelse opnå færdighed i” 

2.  ”Have kendskab til” 

3.  ”Aflæse og forstå betydningen af” 

4.  ”Genkende” 

 

 

 

 

Spørgsmål 2 

Hvilke(t) af følgende lovbestemmelser og forhold vedrørende ”personer og gods mv.”  

skal eleven kunne ”angive indholdet af”?  

         Svar 

1.  Indstillingen af nakkestøtten skal være afpasset af den enkelte bruger 

2.  Gods skal sikres mod fremadskridning ved opbremsning 

3.  Gods skal sikres med net 

4.  Det er førerens ansvar, at passagerer over 18 år anvender sikkerhedssele 
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Spørgsmål 3 

Hvilke(t) af følgende forhold om ”Energi- og miljørigtig kørsel” skal eleven kunne 

”angive indholdet af”? 

Svar 

1.  Ved kørsel med korrekt dæktryk stiger energiforbruget 

2.  Ved kørsel med tagboks eller lignende stiger energiforbruget 

3.  Energirigtig køreteknik kan give helt op til 25 % besparelse 

4.   Motoren startes i god tid, før man skal køre  

 

 

 

Spørgsmål 4 

Hvilke(t) af følgende steder er der ”Standsning og parkering forbudt”? 

Svar 

1.  I alle vejsving 

2.  Ud for ind- og udkørsler til ejendomme 

3.  Ud for brandhane 

4.  I viadukt 

 

 

 



Juni 2022 

 

 

Spørgsmål 5 

Hvilke(t) af følgende forhold ved ”Aldersbetingede vanskeligheder” skal eleven kunne 

”angive indholdet af”? 

Svar 

1.  Mange ældre føler sig trygge og sikre i trafikken 

2.  Mindre skolebørn er gode til at se sig for og er gode til fart- og 

afstandsbedømmelse. 

3.  Småbørn, der færdes på egen hånd, må altid opfattes som et 

klart faretegn 

4.  Mange børn har problemer med blot at beherske cyklen 

 

 

Spørgsmål 6 

Hvilke(n) af følgende orienteringsfærdigheder skal eleven kunne ”beherske” efter 

undervisning i ”hastighed under ligeudkørsel”? 

Svar 

1.  Bedømme hastigheden efter lydindtryk fra motor, vindsus, dækstøj mv 

2.  Skifte gear, når bilens eventuelle elektroniske indikator viser dette 

3.  Standse ved stoplinje, hvor stoptavle er opsat 

4.  Tjekke hastigheden ved hurtige blik på speedometret 
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Spørgsmål 7 

Hvilke(t) af følgende lovbestemmelser og forhold om ”Tegngivning” skal eleven kunne ”angive 

indholdet af ”? 

Svar 

1.  Al tegngivning skal ophøre, når en manøvre er afsluttet 

 

2.  Før vognbaneskift skal man altid give tegn 

 

3.  Når en rundkørsel skal forlades efter første sidevej, påbegyndes 

tegngivning til højre ud for midten af sidevejen før den 

udkørsel, man ønsker at benytte 

 

4.  Før sammenfletning skal man altid give tegn 

 

 

 

 

Spørgsmål 8 

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

Svar 

1.  ”Ved øvelse opnå færdighed i” 

2.  ”Reagere hensigtsmæssigt” 

 

3.  ”Opfatte og bedømme” 

4.  ”Ved øvelse opnå erfaring om” 

 

 

 



Juni 2022 

 

Spørgsmål 9 

I hvilke(t) af disse afsnit indgår præstationskravet ”kontrollere”? 

Svar 

1.  1.2.7 

2.  1.2.1 

3.  10.3.2 

4.  1.2.9 

 

 

 

Spørgsmål 10 

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

kunne ”angive indholdet af”? 

Svar 

1.  Bremselængden øges fire gange, når man fordobler hastigheden 

2.  De alvorligste ulykker, hvor hastighed er en væsentlig ulykkes- og 

skadesfaktor, sker i landområder 

3.  En fodgængers risiko for at dø ved at blive påkørt af en bil øges væsentligt 

selv ved små hastighedsforøgelser 

 

4.  Man skal altid overholde hastighedsgrænserne 
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Spørgsmål 11 

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

eleven kunne ”angive indholdet af”? 

Svar 

1.  Bilen skal være forsynet med et indvendigt førerspejl og et udvendigt 

førerspejl i højre og venstre side 

2.  Forruden skal som hovedregel være hel og uden beskadigelser 

3.  Sikkerhedsselerne skal være uden beskadigelser 

4.  Spejlene skal være rene og ubeskadigede 

 

 

 

Spørgsmål 12 

Hvilke(n) af følgende faremuligheder vedrørende ” Lastbiler, herunder busser” skal eleven 

kunne ”opfatte og bedømme”? 

Svar 

1.  De store udvendige spejle forøger de blinde vinkler fremefter 

2.  Lastbilers ringere bremseevne 

3.  Belæssede lastbilers ringere accelerationsevne 

4.  Alle lastbiler har lavere tophastighed og ringere bremseevne 
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Spørgsmål 13 

Hvilke(n) af følgende færdigheder i afsnit 4.7.2 skal eleven ”beherske”? 

Svar 

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

trafikanter 

2.  Give god plads til store køretøjer, der skal foretage bestemte manøvrer 

3.  Altid være beredt (fx ved at flytte foden/hånden til bremsen), hvis 

situationen er uoverskuelig eller usikker 

4.  Holde vejen åben for køretøjer under udrykning 

 

 

 

Spørgsmål 14 

Hvilke(n) af disse færdselstavler og vejafmærkning skal eleven kunne ”genkende og angive 

betydningen af” i afsnittet "Hastighed under ligeudkørsel"?  

Svar 

1.  ”Anden fare” (A 99) 

2.  ”Tættere bebygget område” (E 55) 

3.  ”Vognbanelinje” (Q 41) 

4.  ”Spærreflade” (Q 45) 
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Spørgsmål 15 

Hvilke(n) af følgende øvelse(r) skal eleven ”ved øvelser opnå erfaring om” i afsnit 9.2.3? 

Svar 

1.  Bremse ved ca. 60 km/t med et hårdt og vedvarende tryk, så 

bremselængden bliver kortest mulig 

2.  På biler med ABS-bremser skal bremsepedalen trædes helt ned  

3.  Foretage en ret kraftig bremsning ved en hastighed på ca. 60 km/t, 

svarende til en bremselængde på ca. 30 m 

4.  Foretage katastrofebremsning 

 

 

 

Spørgsmål 16 

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

Svar 

1.  10.2.3 

2.  1.2.5 

3.  3.2.3 

4.  6.2.9 
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Spørgsmål 17 

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

køreteknisk anlæg”? 

Svar 

1.  ”Opnå nogen færdighed i” 

2.  ”Ved øvelse opnå erfaring om” 

3.  ”Ved øvelse opnå færdighed i” 

4.  ”Reagere hensigtsmæssigt” 

 

 

 

Spørgsmål 18 

Hvad udgør de egentlige retningslinjer for bedømmelsen ved køreprøven? 

Svar 

1.  Overordnede mål 

2.  Underafsnit 

3.  Hovedafsnit 

4.  Delmål 
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Spørgsmål 19 

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

bedømme”? 

Svar 

1.  1.2.9 

2.  3.2.2 

3.  6.2.7 

4.  7.13.3 

 

 

 

Spørgsmål 20 

Hvilke(t) af følgende udsagn om ”opholds- og legeområde” (E 51) er korrekt(e)? 

Svar      

1.  Kørsel kun tilladt med ærinde inde i opholds- og legeområdet 

2.  Kørende færdsel er underordnet i forhold til ophold og leg for voksne og 

børn 

3.  Parkering af bilen er tilladt i hele opholds- og legeområdet 

4.  At kørsel normalt kun må ske med hastigheder under 15 km/t 
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Spørgsmål 21 

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

efter undervisning i afsnittet ” Lygter, reflekser og horn”? 

Svar 

1.  Pærer skal være korrekt monteret 

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

3.  Baglygternes lys skal være gult 

4.  Nærlyset skal kunne oplyse vejen mindst 100 m foran bilen uden at 

blænde 

 

 

 

Spørgsmål 22 

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

eleven kunne ”angive indholdet af”? 

Svar 

1.  En promille på over 1,2 øger ulykkesrisikoen med op til 200 gange 

2.  En meget stor procentdel af spritbilisterne er mænd 

3.  Ved promiller over 3,0 er der risiko for bevidstløshed og livsfare 

4.  Alle skal i forbindelse med spirituskørsel gennemføre et ANT-kursus 
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Spørgsmål 23 

Hvilke(n) af følgende færdigheder skal eleven kunne ”beherske” efter undervisning i 

afsnittet ”Fremkørsel mod kryds”? 

Svar 

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

2.  Bedømme oversigtsforholdene i krydset 

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

4.  Holde tilbage for gående på fortovet og kørende på cykelstien 

 

 

 

Spørgsmål 24 

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

”have kendskab til"?  

Svar 

1.  Almindelige 4-sporede veje med midterrabat er ikke væsentlig mere sikre 

end veje uden midterrabat 

2.  Hedebølger kan smelte asfaltbelægningen, så vejen bliver glat 

3.  Bumpet bør højst passeres med den på stedet gældende eller angivne 

hastighed 

4.  Acceleration, bremsning og styring kan kun udnyttes gennem 

vejgrebet 
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Spørgsmål 25 

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

praktiske prøve? 

Svar                

1.  7.9.2 

2.  1.1.2 

3.  3.2.4 

4.  4.7.3 

 

 

 

 

Spørgsmål 26 

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

”Kørsel på motorvej ”? 

 

Svar 

1.  ”Nødplads” (E 34) 

2.  ”Ubetinget vigepligt” (B 11) 

3.  ”Motorvejskryds” (I 20). 

4.  ”Frakørselsvejviser” (I 11) 
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Spørgsmål 27 

Hvilke(n) af disse færdigheder skal eleven kunne ”beherske” efter undervisning i afsnittet 

"Kørsel i mørke”? 

Svar 

1.  Ved risiko for blænding, se direkte ind i modkørendes lys 

2.  Tænde nærlyset under kørsel med lavtstående sol i ryggen af hensyn til 

modkørendes orientering 

3.  Orientere sig om bagvedkørende og deres hensigt 

4.  Bruge eventuelle tågelygter altid for at kunne se mest muligt 

 

 

 

Spørgsmål 28 

Hvilke(t) af følgende steder er der ”parkering forbudt”? 

Svar 

1.  Ved siden af 2-hjulet motorcykel uden sidevogn, der holder i vejkanten 

2.  Nærmere end 100 m fra en jernbaneoverkørsel 

 

3.  Så tæt på et andet køretøj, at man ikke kan komme hen til det 

4.  På kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område 
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Spørgsmål 29 

Hvilke(t) af disse krav stilles til eleven i undervisningen i afsnit 5.2.2?  

Svar 

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

praktiske prøve 

2.  For nogle af 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 30 

Hvilke(n) af følgende retningslinjer vedrørende ”Teoriprøven” skal eleven ”have kendskab til”? 

Svar 

1.  Ved teoriprøven skal ansøgeren medbringe kørelærerens eksemplar af 

lektionsplanen i behørigt udfyldt stand 

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

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

fejlagtigt besvaret 

4.  Ansøger, der på grund af særlige forhold, der skal være dokumenteret, 

ikke kan aflægge sædvanlig skriftlig prøve, kan henvises til en 

specialprøve 
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Spørgsmål 31 

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

indholdet af”?  

Svar 

1.  Uopmærksomhed er en medvirkende årsag i ca. en tredjedel af ulykkerne 

2.  Andre passagerer, særligt støjende børn, men også dyr, kan virke 

distraherende 

3.  Distraktion forekommer, når føreren foretager sig noget, der tager 

opmærksomhed væk fra kørslen 

4.  Mangelfuld opmærksomhed, fejlopfattelse og fejlbedømmelse spiller 

overhovedet ingen rolle ved færdselsuheld 

 

 

 

Spørgsmål 32 

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

undervisning i 7.17.3? 

Svar 

1.  ”Vognbaneforløb med vognbaneskift” (E 16,2) 

2.  ”Bussymbol” (V 42) 

3.      ”Krybespor” (E 37) 

4.  ”Dobbelt spærrelinje” (Q 44) 
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Spørgsmål 33 

Hvilke(n) af følgende færdigheder skal eleven ”beherske” efter undervisning i ”Kontrol, 

betjening, indstilling og anvendelse af udstyr”? 

Svar 

1.  Betjene kontakter til bilens mediecenter 

2.  Indstille spejle, således at det bedst mulige udsyn opnås 

3.  Betjene bilens bluetooth anlæg til håndfri betjening til 

mobiltelefon 

4.  Betjene anordning for spejlindstilling 

 

 

 

 

Spørgsmål 34 

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

undervisning i ”Personer og gods mv.”? 

Svar 

1.  I de tilfælde, hvor transport af bagage/gods bag på bilen dækker for én 

eller flere påbudte lygter og reflekser, skal der anbringes en lygtebom bag 

på godset/bagagen 

2.  Der må læsses lige så meget gods ind i bilen som der er plads til 

3.  Såfremt bilens nummerplade tildækkes, skal der anvendes en 

3. nummerplade (godkendt) 

4.  Transport af farlig gods er forbudt i en personbil 
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Spørgsmål 35 

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

udnyttelse”? 

1.  Ved bremsning med en bil uden ABS-bremser skal bremsepedalen trædes 

helt ned og holdes nede for at opnå maksimal bremsning. 

2.  Bremsning med blokerede hjul giver den bedste bremsning, frem for der 

netop holdes i rotation 

3.  De fleste nye biler er forsynet med Elektronisk Stabilitets Control (ESC) 

4.  Bremsning med det ene hjulpar på almindelig vej og det andet hjulpar på 

glat vej medfører kraftig skævtrækning af bilen 

 

 

 

Spørgsmål 36 

Hvilke(n) af følgende færdigheder skal eleven ”beherske” efter undervisning i 

undervisningsplanens afsnit 7.4.3 og 7.4.4? 

Svar               

1.  Afpasse hastigheden til de kørende, man vil flette sammen med 

2.  Kørende skråt bagude til højre eller venstre skjult i blinde vinkler 

3.  Placere sig midt i den nye vognbane 

4.  Orientere sig bagud ved hjælp af spejle samt tjekke de blinde vinkler ved 

hoveddrejning 
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Spørgsmål 37 

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

Svar 

1.  ESC-systemet er forsynet med en kontrollampe 

2.  Parkeringsbremsen skal kunne holde bilen standset på hældende vej 

3.  Ujævn bremsning eller pludselige hugninger fra et eller flere 

hjul tyder på fejl i bremsetromler, bremseskiver eller 

bremsebelægninger 

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

konstant tryk 

 

 

 

Spørgsmål 38 

Hvilke(t) af følgende køretøjer giver kørekort kategori B førerret til? 

Svar 

1.  Bil med tilkoblet påhængskøretøj med tilladt totalvægt på over 750 kg, 

såfremt bilen og påhængskøretøjet tilsammen ikke overstiger 3.500 kg 

tilladt totalvægt 

 

2.  Personbil med tilladt totalvægt på op til 4250kg 

3.  Varebil med tilladt totalvægt på op til 4500kg 

4.  Motorredskab 
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Spørgsmål 39 

Hvilke(t) af følgende forhold skal eleven alene ”have kendskab til” efter undervisning i 

”Vejens forløb”? 

Svar                

1.  Risikoen for uheld er mindst ved jernbaneoverkørsler uden bomme 

2.  Vejindsnævringer medfører risiko for sammenstød med kørende, som 

presser eller trænger sig på fra venstre eller højre side 

 

3.  Skarpe vejsving på landet uden afmærkning af vejkanten er 

farligere end skarpe vejsving med kantlinjer, kantpæle eller 

retningspile 

 

4.  Vejkryds med smalle veje er meget farligere end vejkryds med brede veje 

 

 

 

Spørgsmål 40 

Hvilke(t) af følgende udsagn vedrørende ”Manøvrer på lukket øvelsesplads” er korrekte? 

Svar 

1.  Bortset fra en kortvarig instruktion fra kørelæreren skal eleven befinde 

sig alene i bilen under indlæringen 

 

2.  Lektioner af en varighed på under 45 sammenhængende minutter tæller 

ikke med i opgørelsen af den samlede undervisningstid for den enkelte elev 

 

3.  Hver enkelt øvelse skal indlæres med tilfredsstillende resultat, hvilket vil 

sige, at eleven skal udføre øvelsen fejlfrit mindst 4 gange efter hinanden 

4.  Øvelserne gennemføres med én elev i hver bil, og kørelæreren må højst 

undervise og være ansvarlig for 6 elever samtidig 
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Spørgsmål 41 

Hvad er formålet med undervisningen i ”Særlige risikoforhold i trafikken”? 

Svar 

1.  Undervisningen har til formål at give eleven en sådan forståelse af de 

særlige risikoforhold ved manglende brug af sikkerhedssele, at det hjælper 

eleven til at lære at forudse mulige fejl eller tankeløsheder i færdslen 

 

2.  Undervisningen har til formål at give eleven forståelse for den særlige 

betydning for færdselssikkerheden og miljøet, som en hensynsfuld 

færdselsadfærd over for andre og en defensiv kørestil har 

 

3.  Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden 

om nogle særlige risikoforhold vedrørende bilkørsel, at det 

hjælper eleven til at blive fortrolig med sin egen formåen og til 

at udvikle en færdselssikker holdning og adfærd 

 

4.  Undervisningen har til formål at give eleven en sådan forståelse af de 

særlige risikoforhold ved bevidsthedspåvirkende stoffer, at det hjælper 

eleven til at lære at forudse mulige fejl eller tankeløsheder i færdslen 

 

 

 

 

Spørgsmål 42 

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

efter undervisning i ”Venstresving i kryds”? 

Svar 

1.  Slutte op bag eventuelle forankørende, der ligeledes skal svinge til venstre, 

men kun hvis det skønnes, at venstresvinget kan fuldføres, før lyset skifter 

til grønt lys for den tværgående færdsel 

 

2.  Bedømme om der er nedsat vejgreb på grund af kørebanebelægningen 

eller føret 

3.  Orientere sig flere gange til begge sider i krydset ved skæringen med den 

tværgående vej 

4.  Undlade at koncentrere sig alene om signallyset ved fremkørsel for grønt 
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Spørgsmål 43 

Hvilke(n) grad af præcision skal øvelserne i afsnit 2.9 gennemføres med, før det er 

indlært tilfredsstillende? 

Svar 

1.  Når kørelæreren mener, øvelsen er udført tilfredsstillende 

2.  Når øvelsen er udført mindst 2 gange fejlfrit efter hinanden 

3.  Når eleven mener, øvelsen er udført tilfredsstillende 

4.  Når øvelsen er udført mindst 3 gange fejlfrit efter hinanden 

 

 

 

 

Spørgsmål 44 

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

Svar 

1.  Cyklers store sidevindsfølsomhed 

2.  Cykler hører til de langsomme køretøjer, men der er ofte stor forskel 

på dem 

3.  Cyklistens hoved- og kropsbevægelser påvirker øjeblikkeligt cyklen og 

giver slingrende kørsel 

4.  Hurtige cyklers tophastighed i bytrafik, fx ved krydsning og før svingning 

foran modkørende eller bagfrakommende cyklist 
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Spørgsmål 45 

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

8.1.3? 

Svar 

1.  Overhold hastighedsgrænserne 

2.  En fodgængers risiko for at dø ved at blive påkørt af en bil øges væsentligt 

selv ved små hastigheds-forøgelser 

3.  Ved kørsel med særligt høje hastigheder frakendes førerretten ubetinget 

4.  De alvorligste ulykker, hvor hastighed er en væsentlig ulykkes- og 

skadesfaktor, sker i landområder 

 


