Præliminær udgave

SKRIFTLIG FORPRØVE
Som hjælpemiddel må anvendes:
Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D og E.
Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E.
Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B.
Lærervejledning til undervisningsplanen.

Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt afkrydsningsskema

Færdselsstyrelsen
Kørelærerprøve ¤ Kategori C, D og E

Spørgsmål 1

¤ Nr. 44

¤ Del 1

3. marts 2016

Spørgsmål 1
Hvilke(t) af disse krav stilles der til undervisningen til stor bus (kategori D)?
Svar
1.

Undervisningen skal omfatte bussens indretning, udstyr og dokumenter

2.

Undervisningen skal omfatte indledende øvelser på vej

3.

Undervisningen skal omfatte kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt

4.

Undervisningen skal omfatte manøvrer på køreteknisk anlæg

Spørgsmål 2
Hvilke(t) af disse forhold gælder for undervisningen i stort påhængskøretøj til almindelig
bil (kategori B/E)?
Svar
1.

Eleven skal undervises i, at et påhængskøretøj med en totallængde på 4
meter skal være forsynet med sidereflekser

2.

Eleven skal undervises i, at et påhængskøretøj med en totallængde på 5
meter skal være forsynet med sidereflekser

3.

Eleven skal undervises i, at et påhængskøretøj med en totallængde på 6
meter skal være forsynet med sidereflekser

4.

Eleven skal undervises i, at et påhængskøretøj med en totallængde på 7
meter skal være forsynet med sidereflekser

Spørgsmål 3
På hvilken kørebanebelægning opnås der ifølge undervisningsplanen det bedste vejgreb?
Svar
1.

På jord- og grusveje

2.

På veje med brostensbelægning

3.

På veje med grov asfaltoverflade med ru småsten

4.

På veje med smeltet asfalt
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Spørgsmål 4
Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Øvelse 6" i
undervisningsplanen for stor bus (kategori D)?
Svar
1.

Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte delmål kan indgå både i
teoriprøven og i den praktiske prøve

2.

For nogle af de omtalte delmål gælder, at det er tilstrækkeligt, at eleven
opnår kendskab til dem

3.

Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte delmål udelukkende kan
indgå i den praktiske prøve

4.

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

Spørgsmål 5
Hvilke(t) af disse forhold har ifølge undervisningsplanen indflydelse på
bevægelsesenergien for en stor bus (kategori D)?
Svar
1.

Bussens hastighed

2.

Antallet af aksler på bussen

3.

Bussens højde

4.

Bussens vægt

Spørgsmål 6
Hvilke(t) af disse krav stilles der til undervisningen til lille lastbil med stor påhængsvogn
(kategori C1/E)?
Svar
1.

Undervisningen skal omfatte påhængsvognens 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 7
Hvilke(n) lovbestemmelse(r) gælder ifølge undervisningsplanen for betjening af stor lastbil
(kategori C)?
Svar
1.

Den skal betjenes således, at den ikke udvikler røg i unødvendigt omfang

2.

Den skal betjenes således, at den ikke støjer unødvendigt

3.

Den skal betjenes således, at max. hastighed opnås hurtigst muligt

4.

Den skal betjenes således, at den ikke udvikler gasarter i unødvendigt omfang

Spørgsmål 8
Hvilke(t) af disse forhold gælder for afsnittet "Grundregler for kørsel med lastbiler, herunder dimensioner, vægt og belæsning" i undervisningsplanen for stor lastbil (kategori C)?
Svar
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Eleven skal i undervisningen forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold
kan indgå i såvel teoriprøven som i den praktiske prøve

Spørgsmål 9
Hvilke(t) af disse forhold indgår i afsnittet "Orienterings-færdigheder" i afsnittet
"Overhaling" i undervisningsplanen til stor bus (kategori D)?
Svar
1.

Eleven skal kunne opfatte og bedømme modkørende i overhalingsbanen

2.

Eleven skal kunne opfatte og bedømme tegn på, at den forankørende vil
standse eller svinge

3.

Eleven skal kunne opfatte og bedømme flere forankørende i kolonne med
kort afstand mellem hinanden

4.

Eleven skal kunne opfatte og bedømme modparters skyld i
overhalingsulykker
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Spørgsmål 10
Hvilke(t) af disse forhold har ifølge undervisningsplanen betydning for risikoen for
væltning eller udskridning af en stor bus (kategori D) ved kørsel i skarpere sving?
Svar
1.

Karrosseriets højde

2.

Bussens hastighed

3.

Bussens bremseevne

4.

Bussens accelerationsevne

Spørgsmål 11
Hvilke(n) af disse målbeskrivelser angiver de egentlige retningslinjer for såvel
undervisningen som for bedømmelsen ved køreprøven?
Svar
1.

Det gør beskrivelsen af det overordnede mål for køreuddannelsen

2.

Det gør beskrivelsen af formålet med de enkelte afsnit

3.

Det gør hovedmålsbeskrivelserne

4.

Det gør delmålsbeskrivelserne

Spørgsmål 12
Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Ruder, spejle,
udsyn mv." i undervisningsplanen for lille lastbil (kategori C1)?
Svar
1.

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

2.

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

3.

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

4.

For nogle af de omtalte delmål gælder, at det er tilstrækkeligt, at kørelæreren
giver eleven kendskab til dem
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Spørgsmål 13
Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelæreren i undervisningen i afsnittet "Vogntogets
længde" i undervisningsplanen for stort påhængskøretøj til stor lastbil (kategori C/E)?
Svar
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

Spørgsmål 14
Hvilke(t) kendskab skal eleven ifølge undervisningsplanen have til ulykker under
overhaling med en lille lastbil (kategori C1)?
Svar
1.

Der sker kun få ulykker under overhaling

2.

Der sker en del ulykker under overhaling

3.

I de fleste tilfælde er der tale om modkørende som modparter

4.

Kun i enkelte tilfælde er der tale om modkørende som modparter

Spørgsmål 15
Hvilke(t) af disse krav stilles der ifølge undervisningsplanen til kørelærerens undervisning
vedrørende vejforhold?
Svar
1.

Kørelæreren skal undervise eleven i forhold vedrørende fortov og cykelsti

2.

Kørelæreren skal undervise eleven i forhold vedrørende vejbelysning

3.

Kørelæreren skal undervise eleven i forhold vedrørende jernbaneoverkørsler

4.

Kørelæreren skal undervise eleven i forhold vedrørende tilkørselsbaner
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Spørgsmål 16
Hvilke(t) af disse krav stilles der ifølge undervisningsplanen til kørelærerens undervisning
vedrørende bakker?
Svar
1.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at risikoen for uheld er særlig stor på
bakker uanset stigningsprocent

2.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at risikoen for uheld er særlig stor på
bakker med en stigning på 2 %

3.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at risikoen for uheld er særlig stor på
bakker med en stigning på 4 %

4.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at risikoen for uheld kun er særlig stor
på bakker med en stigning på mere end 6 %

Spørgsmål 17
Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet "Karosseri og
opbygning mv." i undervisningsplanen for stort påhængskøretøj til stor bus (kategori D/E)?
Svar
1.

For nogle af de omtalte delmål er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver
eleven kendskab til dem

2.

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

3.

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

4.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte delmål kan
indgå i såvel teoriprøven som i den praktiske prøve

Spørgsmål 18
Hvilke(t) forhold vedrørende godskørsel skal eleven kunne angive indholdet af i afsnittet
"Godstransport mv." i undervisningsplanen til stor lastbil (kategori C)?
Svar
1.

Der kræves tilladelse til godskørsel for fremmed regning med et dansk
registreret vogntog med en samlet tilladt totalvægt på mere end 3,5 tons

2.

Der kræves tilladelse til godskørsel for fremmed regning med et dansk
registreret motorkøretøj med en tilladt totalvægt på mere end 3,5 tons

3.

Tilladelsen til godskørsel gælder for et motorkøretøj eller et vogntog

4.

Tilladelse til godskørsel kræves for alle lastbiler
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Spørgsmål 19
Ved hvilke(n) af disse vejafmærkninger skal man ifølge undervisningsplanen som fører af
stor lastbil (kategori C) altid standse helt op, før kørslen må fortsættes?
Svar
1.

Ved kørebanestriben "Vigelinje" (S 11)

2.

Ved kørebanestriben "Trekantsymbol" (V 11)

3.

I alle tilfælde ved kørebanestriben "Stoplinje" (S 13)

4.

Ved færdselstavlen "Stop" (B 13)

Spørgsmål 20
Hvilke(t) af disse forhold ved styreapparatet på et stort påhængskøretøj til stor lastbil
(kategori C/E) skal eleven kunne kontrollere er opfyldt, ifølge undervisningsplanen?
Svar
1.

Drejekransen skal kunne dreje uden modstand

2.

I drejekransen må der kun være radialt slør

3.

I drejekransen må der forekomme væsentligt slør

4.

Under en rokkeprøve kan det kontrolleres, om drejekransens monteringsbolte
er fastspændte

Spørgsmål 21
Hvilke(t) af disse forhold gælder ifølge undervisningsplanen for buede spejle på store
busser (kategori D)?
Svar
1.

Jo mere buet spejlet er, des større synsvinkel får man i spejlet

2.

Jo mere buet spejlet er, des "mindre" bliver de ting, man ser i spejlet

3.

I buede spejle er det lettere at bedømme afstanden til de ting, man ser

4.

I buede spejle er det vanskeligt at bedømme afstanden til de ting, man ser
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Spørgsmål 22
I hvilke(t) af disse tilfælde skal føreren ifølge undervisningsplanen til stor lastbil (kategori
C), være i besiddelse af ADR-kursusbevis?
Svar
1.

Ved kørsel med giftige stoffer, uanset mængde

2.

Ved kørsel med stoffer, der er brandfarlige og ætsende, uanset mængde

3.

Ved kørsel med giftig gas, uanset mængde

4.

Ved kørsel med farligt gods over visse mængder

Spørgsmål 23
For hvilke(n) af disse små lastbiler (kategori C1) er der ifølge undervisningsplanen
begrænsninger i, hvilke vognbaner de må anvende på en motorvej?
Svar
1.

Lastbil med en længde på 5 m

2.

Lastbil med en længde på 6 m

3.

Lastbil med en længde på 7 m

4.

Lastbil med en længde på 8 m

Spørgsmål 24
Hvilke regler gælder ifølge undervisningsplanen for kørekortets gyldighed?
Svar
1.

Kørekort til kategori B/E er normalt gyldigt i 15 år ad gangen

2.

Kørekort til kategori C/E er normalt kun gyldigt i 5 år ad gangen

3.

Kørekort til kategori D/E er normalt kun gyldigt i 5 år ad gangen

4.

Kørekort til kategori B/E er normalt gyldigt, indtil man er fyldt 50 år
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Spørgsmål 25
På hvilken måde kan isdannelse i trykluftanlægget ifølge undervisningsplanen undgås på
en stor lastbil (kategori C)?
Svar
1.

Ved at kompressoren drives direkte af motoren

2.

Ved at tilsætte nogle additiver til smøreolien i kompressoren

3.

Fx ved at tilsætte frostvæske til luften

4.

Fx ved at tørre luften i et lufttørreanlæg

Spørgsmål 26
Hvilke(t) af disse forhold skal eleven ifølge undervisningsplanen kunne beherske ved
kørsel med stor lastbil med tilkoblet stor påhængsvogn (kategori C/E)?
Svar
1.

Bedømme vejsvings skarphed for fx korrekt valg af gear

2.

Tjekke hastigheden ved hurtige blik på speedometret

3.

Kontrollere, at betjeningsanordningen i parkeringsbremsen har den
nødvendige frigang for at undgå overbremsning ved kørsel på bakker

4.

Bedømme vejsvings skarphed for fx korrekt valg af hastighed

Spørgsmål 27
Hvilke(t) af disse krav er der ifølge undervisningsplanen til en stor lastbil (kategori C), når
der skal gennemføres udvidede øvelser på vej?
Svar
1.

Lastbilen skal være mindst 2,55 m bred

2.

Lastbilen skal være mindst 12 m lang

3.

Lastbilen skal opfylde bestemmelserne i kørekortbekendtgørelsen med
tilhørende bilag

4.

Det er tilstrækkeligt, at lastbilen er belæsset med 10 % af den tilladte last
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Spørgsmål 28
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

Spørgsmål 29
Hvilke af disse køretøjer giver kørekortkategori B/E ifølge undervisningsplanen ret til at
føre?
Svar
1.

Personbil med 7 siddepladser og en tilladt totalvægt på 3.500 kg, tilkoblet et
påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 3.500 kg

2.

Personbil med 8 siddepladser og en tilladt totalvægt på 3.300 kg, tilkoblet et
påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 2.000 kg

3.

Personbil med 10 siddepladser og en tilladt totalvægt på 3.000 kg, tilkoblet et
påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 1.250 kg

4.

En personbil med 4 siddepladser og en tilladt totalvægt på 3.700 kg, tilkoblet
et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på 550 kg

Spørgsmål 30
Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelæreren i undervisningen i afsnittet
"Driftsbremser" i undervisningsplanen for stort påhængskøretøj til stor bus (kategori D/E)?
Svar
1.

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

4.

For de omtalte forhold er det tilstrækkeligt, at kørelæreren giver eleven
kendskab til dem
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Spørgsmål 31
Hvilke(n) manøvrefærdighed(er) skal eleven beherske ved kørsel med lille lastbil (kategori
C1) i afsnittet "Baglæns kørsel med målbremsning" i undervisningsplanen?
Svar
1.

Eleven skal kunne holde retlinet kurs 40-50 m under baglænskørsel

2.

Eleven skal kunne køre baglæns omkring et hjørne til venstre

3.

Eleven skal kunne køre baglæns med mindst 25 km/t

4.

Eleven skal kunne køre baglæns med meget lav hastighed

Spørgsmål 32
Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i "Udvidede øvelser på vej" i
undervisningsplanen for stor lastbil (kategori C)?
Svar
1.

Eleven skal beherske at køre på motorvej

2.

Eleven skal beherske at køre såvel op som ned ad bakker

3.

Eleven skal beherske at parkere lastbilen

4.

Eleven skal beherske at køre i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt

Spørgsmål 33
Hvilke(t) af disse steder er parkering ifølge undervisningsplanen forbudt, uden at det er
fremhævet ved særlig afmærkning?
Svar
1.

På kørebanen på hovedveje inden for tættere bebygget område

2.

På kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område

3.

25 meter fra en jernbaneoverkørsel

4.

45 meter fra en jernbaneoverkørsel
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Spørgsmål 34
Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet "Kontrol af
bremser" i undervisningsplanen for lille bus (kategori D1)?
Svar
1.

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

2.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at kunne kontrollere alle de omtalte
forhold ved den praktiske prøve

3.

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

4.

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

Spørgsmål 35
Hvilke(t) af disse forhold gælder ifølge undervisningsplanen for motorcyklers manøvreegenskaber?
Svar
1.

Ved acceleration med motorcykel med sidevogn trækker motorcyklen til
højre

2.

Store og tunge motorcykler er mere retningsstabile end små og lette
motorcykler

3.

Alle motorcykler er uanset størrelsen udpræget sidevindsfølsomme

4.

Snavs, regn eller dug på fx motorbriller nedsætter motorcyklistens udsyn

Spørgsmål 36
Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet "Narkotika" i
undervisningsplanen?
Svar
1.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at indtagelse af narkotika påvirker
evnen til at køre bil

2.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at indtagelse af narkotika forøger
risikoen for trafikulykker

3.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at indtagelse af narkotika er uden
betydning for evnen til at køre bil

4.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at det er ulovligt at køre bil, hvis man
har indtaget narkotika
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Spørgsmål 37
Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Vejgrebets
udnyttelse" i undervisningsplanen for stort påhængskøretøj til stor lastbil (kategori C/E)?
Svar
1.

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

2.

For nogle af de omtalte forhold gælder, at eleven ved øvelse skal opnå
erfaring om dem

3.

For nogle af de omtalte forhold gælder, at eleven ved øvelse skal opnå
færdighed i dem

4.

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

Spørgsmål 38
Hvilke(t) af disse krav stilles der ifølge undervisningsplanen til kørelærerens undervisning
vedrørende orienteringsvilkår i traktorer i undervisningsplanen?
Svar
1.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at et påhængsredskab kan nedsætte
traktorførerens udsyn bagud betydeligt

2.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at et påhængsredskab er uden betydning
for traktorførerens udsyn

3.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at et påhængskøretøj med stort læs kan
nedsætte traktorførerens udsyn bagud betydeligt

4.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at traktorens motorstøj gør det
vanskeligt for føreren at høre lydsignaler

Spørgsmål 39
Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet "Køretøjers
manøvreegenskaber" i undervisningsplanen til lille lastbil (kategori C1)?
Svar
1.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at lastbiler har færre blinde vinkler end
personbiler

2.

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

3.

Kørelæreren skal undervise eleven i, at busser har færre blinde vinkler end
personbiler

4.

Kørelæreren skal forberede eleven på, at nogle af de omtalte forhold kan
indgå i den praktiske prøve
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Spørgsmål 40
Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet om "Hastighed
under ligeudkørsel" under øvelse 3 i undervisningsplanen til stor bus (kategori D)?
Svar
1.

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

2.

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

3.

Eleven skal forberede sig på, at alle de omtalte forhold udelukkende indgår i
den praktiske prøve

4.

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

Spørgsmål 41
Hvilke(n) betydning har lasten ifølge undervisningsplanen for en stor lastbils (kategori C)
styreegenskaber?
Svar
1.

Tung last bag lastbilens bagaksel kan medføre, at lastbilen får en kraftig
overstyringstendens

2.

Lastens placering er uden betydning for lastbilens styreegenskaber

3.

Lastens størrelse er i alle tilfælde uden betydning for lastbilens
styreegenskaber

4.

Specielt forkert placering af gods giver øget risiko for væltning

Spørgsmål 42
Hvilke(t) af disse krav stilles der ifølge undervisningsplanen til akkumulatoren på en stor
lastbil (kategori C)?
Svar
1.

Den skal være fastgjort

2.

Den skal være således anbragt, at den altid er synlig for føreren

3.

Den skal være således anbragt eller dækket, at der ikke kan opstå kortslutning

4.

Den skal være således anbragt eller dækket, at den holdes fuldstændig støvfri
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Spørgsmål 43
Hvilke(t) af disse forhold indgår i opfattelse og bedømmelse af andre trafikanters hensigt
ifølge afsnittet "Trafikantadfærd mv." i undervisningsplanen til lille bus (kategori D1)?
Svar
1.

Andre trafikanters handlinger sammenholdt med fx deres alder og
opmærksomhed

2.

Andre trafikanters bevægelsesretning sammenholdt med fx deres alder og
opmærksomhed

3.

Egen køre- og manøvrefærdighed

4.

Andre trafikanters bevægelser sammenholdt med fx den aktuelle
færdselssituation som helhed

Spørgsmål 44
Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Øvelse 5" i
undervisningsplanen for stor lastbil (kategori C)?
Svar
1.

Eleven skal forberede sig på, at nogle af de omtalte forhold kan indgå såvel i
teoriprøven som i den praktiske prøve

2.

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

3.

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

4.

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

Spørgsmål 45
Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnittet "Vejgrebets
udnyttelse" i undervisningsplanen for stor lastbil (kategori C)?
Svar
1.

Eleven skal kunne udføre de omtalte øvelser med den grad af præcision, som
fremgår af delmålsbeskrivelserne

2.

Eleven skal i praksis udføre de omtalte manøvrer på et køreteknisk anlæg

3.

Eleven skal kunne udføre nogle af de omtalte manøvrer med en hastighed af
70 km/t

4.

Det er tilstrækkeligt, at kørelæreren viser de omtalte manøvrer for eleven
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