SKRIFTLIG FORPRØVE
TIL
KØRELÆRERKATEGORI C, D og E
Som hjælpemiddel må anvendes
Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C
Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D
Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1/E og C/E
Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1/E og D/E
Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B og B/E
Lærervejledning til undervisningsplanerne

Prøvebesvarelsen skal foretages på et særskilt afkrydsningsskema

Kørelærerprøve

Juni 2018

Kategori C, D og E

Nr. 48

juni 2018

Spørgsmål 1
Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved bedømmelsen af teoriprøven?
Svar
1.

Udpege

2.

Opnå nogen færdighed i

3.

Opfatte og bedømme

4.

Angive årsager til, indhold eller betydning af

Spørgsmål 2
Hvilke(n) af disse lovbestemmelser er der til markeringslygterne til kategori D?
Svar
1.

På busser, med en bredde på 2 m, skal der være to fremadrettede og to
bagudrettede markeringslygter

2.

Markeringslygter skal tydeligt kunne ses i 100 m’s afstand uden at blænde

3.

På busser, der er bredere end 2,10 m, skal der være to
fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter

4.

Markeringslygter skal tydeligt kunne ses i 300 m’s afstand uden at blænde
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Spørgsmål 3
Hvad kan kortere oppumpningstid være tegn på?
Svar
1.

Slidt kompressor

2.

Tilstoppet luftfilter

3.

Utætheder i bremseanlægget

4.

Vand i trykluftbeholdere

Spørgsmål 4
I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen til kategori C1 indgår præstationskravet
"Reagere hensigtsmæssigt"?
Svar
1.

2.1.1 Eftersyn, indstilling mv.

2.

1.2.6 Lovbestemmelser i øvrigt om bremser

3.

7.1.3 Orienteringsfærdigheder

4.

7.8.2 Kendskab til risikoforhold
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Spørgsmål 5
Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om stor bus skal eleven kunne angive?
Svar
1.

Busser skal på begge sider være forsynet med en påskrift, der angiver
størst tilladte totalvægt (T)

2.

Busser skal på begge sider være forsynet med en påskrift, der angiver
tilladte akseltryk (AT)

3.

Busser skal på begge sider være forsynet med en påskrift, der
angiver bussens længde (TL)

4.

Busser skal på begge sider være forsynet med en påskrift, der angiver
tilladt passagerantal fordelt på siddepladser og ståpladser

Spørgsmål 6
I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen til kategori D1E indgår præstationskravet
"Kontrollere"?
Svar
1.

1.3.1 El-anlæggets funktion, lygter og reflekser

2.

1.6.1 Karrosseri, opbygning og dets fastgørelse

3.

1.9.1 Lovbestemmelser om sammenkobling

4.

1.9.2 Registrerings- og koblingsattest
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Spørgsmål 7
Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnittet "Køre- og
hviletidsbestemmelserne" i undervisningsplanen for kategori C?
Svar
1.

Eleven skal forberedes på, at alle delmålene indgår i den teoretiske prøve

2.

Eleven skal forberedes på, at alle delmålene indgår i den praktiske prøve

3.

Eleven skal forberedes på, at nogle af delmålene indgår i den
både den teoretiske prøve og den praktiske prøve

4.

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

Spørgsmål 8
Hvilken funktion har ASR-systemet i en bus?
Svar
1.

ASR-systemets (antispinregulering) opgave er at sikre, at drivhjulene kan
spinne ved start og under kørsel

2.

ASR-systemets (antispinregulering) opgave er at forhindre drivhjulene i at
spinne ved start og under kørsel

3.

ASR-systemets (antispinregulering) opgave er at forhindre en
hjulblokade

4.

ASR-systemets (antispinregulering) opgave er at forhindre en
skævtrækning under bremsning
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Spørgsmål 9
Hvad forstås ved energirigtig køreteknik?
Svar
1.

At man generelt overholder hastighedsgrænserne

2.

At vælge et så lavt gear som muligt

3.

At man generelt undlader unødvendige og stadige
hastighedsændringer

4.

At køre med et lidt for højt dæktryk

Spørgsmål 10
Hvilke(t) af disse forhold skal eleven have kendskab til vedrørende den "Den praktiske prøve" i
undervisningsplanen for kategori CE?
Svar
1.

Under prøven anses ansøgeren som vogntogets fører med deraf følgende
ansvar og forpligtelser

2.

Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af ansøgerens færdigheder og
adfærd i trafikken, skal være under 35 minutter

3.

Prøvetiden kan om nødvendigt forlænges og kan afbrydes, hvis ansøgerens
kørefærdighed er meget ringe

4.

Ansøgeren skal køre efter den prøvesagkyndiges anvisninger om rute og
manøvrer
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Spørgsmål 11
Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit 6.5.1. i
undervisningsplanen til kategori C?
Svar
1.

Det er tilstrækkeligt, at eleven får kendskab til delmålene

2.

Eleven skal forberedes på, at nogle af delmålene indgår i den både den
teoretiske prøve og den praktiske prøve

3.

Eleven skal forberedes på, at alle delmålene indgår i den
praktiske prøve

4.

Eleven skal forberedes på, at alle delmålene indgår i den teoretiske prøve

Spørgsmål 12
Hvad er formålet med undervisningen i afsnittet "Egne holdninger og adfærd mv." i
undervisningsplanen for lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1E)?
Svar
1.

Eleven skal kunne sammenfatte de indlærte kompetencer, der er
nødvendige for at køre bil, på en sikker og miljørigtig måde

2.

Eleven skal have udviklet evne og vilje til at tage ansvar, tage nødvendige
forholdsregler i trafikken og til at samarbejde med andre

3.

Eleven skal have opnået tilstrækkelig indsigt i betydningen af egen
adfærd, egne holdninger og en defensiv færdselsadfærd

4.

Eleven skal have genopfrisket sin viden om nogle særlige risikoforhold
vedrørende bilkørsel med henblik på at udvikle en færdselssikker holdning
og adfærd
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Spørgsmål 13
I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen til kategori BE kan nogle af delmålene indgå i
den praktiske prøve?
Svar
1.

1.2.5 Bremser

2.

1.6.2 Tilkoblingsanordningen

3.

1.9.1 Sammenkobling

4.

2.2.2 Indstilling af spejle

Spørgsmål 14
Hvilke(n) af disse påskrifter skal der være på en sættevogn til synsfri sammenkobling med
lastbil?
Svar
1.

Sættevognens koblingslængde (Phk. kobl. længde)

2.

Sættevognens største V-værdi (V-værdi (mek)) og (V-værdi (luft))

3.

Sættevognens størst tilladte totalvægt (T)

4.

Sættevognens størst tilladte last (L)
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Spørgsmål 15
Hvilke(t) forhold omkring styreapparatet til kategori C skal eleven have kendskab til?
Svar
1.

Væskestanden i en servobeholder skal følge bilfabrikantens forskrift. Dette
kontrolleres enten ved, at væskestanden er mellem min. - og max.
mærket, eller ved, at kontrollampen herfor ikke er tændt

2.

Nyere lastbiler kan være forsynet med en Elektronisk Stabilitets Kontrol
(ESC)

3.

Ratdrejningens påvirkning af forhjulene forstærkes ved at
supplere styreapparatet med et servoapparat

4.

Ved funktionssvigt i servoapparatet kan lastbilen styres med
styreapparatet alene, men styringen vil være så tung, at fortsat kørsel er
farlig og ulovlig

Spørgsmål 16
Hvilke(n) af disse lovbestemmelser skal eleven have kendskab til vedrørende
køreundervisningen for kategori DE?
Svar
1.

Undervisningen til kategori D/E må først påbegyndes, når eleven har
bestået den teoretiske prøve til kategori D

2.

Hvis man ikke tidligere har haft kørekort til kategori D/E, skal man inden
køreprøven modtage undervisning hos en godkendt kørelærer til kategori
C, D og E

3.

Undervisningen til kategori D/E må først påbegyndes, når
eleven har erhvervet kørekort til kategori D

4.

Under øvelseskørsel på almindelig vej skal en godkendt kørelærer være
med i vogntoget ved siden af eleven. Kørelæreren anses da for at være
fører af vogntoget
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Spørgsmål 17
Hvem udsteder særlig tilladelse til international godskørsel?
Svar
1.

Transportministeriet

2.

Dansk Transport og Logistik

3.

Danske Busvognmænd

4.

Trafikstyrelsen

Spørgsmål 18
Hvilket af disse forhold skal der erhverves kendskab til om ABS-bremsesystemet på en lastbil
under manøvrer på køreteknisk anlæg?
Svar
1.

Ved bremsning med en lastbil med ABS-bremsesystem er det føreren, der
skal regulere trykket på bremsepedalen, så hjulene holdes i rotation og
derved stadig bremser optimalt

2.

Ved bremsning med en lastbil med ABS-bremsesystem sørger ABSbremsesystemet for, at hjulene holdes i rotation og ikke blokerer

3.

På lastbiler med ABS-bremsesystem skal trykket på bremsepedalen gradvist slækkes for at opnå maksimal bremsning

4.

På lastbiler med ABS-bremsesystem skal bremsepedalen trædes helt ned
og holdes nede for at opnå maksimal bremsning
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Spørgsmål 19
Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser omkring bremser til kategori C skal eleven kunne
angive indholdet af?

Svar
1.

Nyere lastbiler skal være forsynet med ABS-bremsesystem

2.

Parkeringsbremsen skal kunne holde lastbilen standset på en vej med en
stigning på 21 %

3.

Parkeringsbremsen skal kunne holde lastbilen standset på en
vej med en stigning på 18 %

4.

Fjederbremsen skal ved aktivering lukke trykluften ud af bremsecylinderen,
bedømt ved hørlig udsivning af luft

Spørgsmål 20
Hvilke(t) af disse vogntog kræver kun kørekort til kategori B+?
Svar
1.

Vogntog bestående af et trækkende køretøj, kategori B, og et
påhængskøretøj, såfremt påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger
750 kg, men ikke 3.500 kg

2.

Person- eller varebil, kategori B, og et påhængskøretøj på over 750 kg, når
den samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, men ikke 4.250 kg

3.

Person- eller varebil, kategori B, og et påhængskøretøj på over 750 kg, når
den samlede tilladte totalvægt overstiger 4.250 kg

4.

Vogntog bestående af et trækkende køretøj, kategori B, og et
påhængskøretøj, såfremt vogntogets tilladte totalvægt er 7000 kg
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Spørgsmål 21
Hvilke(t) af disse forhold gælder for støddæmper på en bus kategori D?
Svar
1.

Ujævnt/skævt dækslid kan ofte skyldes defekte støddæmpere

2.

Unormalt varmt dæk efter nogen tids kørsel skyldes defekte støddæmpere

3.

Olieudtræk på støddæmper tyder på defekter i støddæmper

4.

Revner i malingen eller koncentrerede rustdannelser (ruststriber) på
chassisramme eller fjedre kan skyldes defekte støddæmpere

Spørgsmål 22
Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved bedømmelsen af den praktiske prøve?
Svar
1.

Have kendskab til

2.

Kontrollere

3.

Opfatte og bedømme

4.

Angive årsager til, indhold eller betydning af
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Spørgsmål 23
I hvilke(t) af disse afsnit i undervisningsplanen til kategori D1 indgår præstationskravet
"Angive årsager til"?
Svar
1.

1.2.1 Driftsbremser

2.

1.5.1 Motorens og transmissionens funktion samt energi- og miljørigtig
kørsel

3.

1.8.1 Kontrolapparatets (fartskriverens) funktion

4.

6.1.1 Færdselslovens gyldighed

Spørgsmål 24
Hvilke af disse lygter og reflekser skal der ifølge undervisningsplanen være på et
påhængskøretøj med en bredde på 2,2 m til kategori CE?
Svar
1.

To blinklygter foran

2.

To fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter

3.

Påhængskøretøjer skal være forsynet med godkendte og mærkede gule
sidereflekser, og såfremt påhængskøretøjets totallængde er 5 m

4.

To lygter med positionslys
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Spørgsmål 25
Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes udelukkende i afsnittet om "Manøvrer på
køreteknisk anlæg" i undervisningsplanen til kategori C?
Svar
1.

Ved øvelse opnå erfaring om

2.

Opnå nogen færdighed i

3.

Ved øvelse opnå færdighed i

4.

Reagere hensigtsmæssigt

Spørgsmål 26
Hvilke(n) af disse busser må som det højeste køre 130 km/t på motorvej?
Svar
1.

Busser, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg

2.

Busser, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg

3.

Busser, der er godkendt og registreret som Tempo 100-busser

4.

Ledbusser
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Spørgsmål 27
Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om busser skal eleven alene have kendskab til?
Svar
1.

Bussens totalvægt og akseltryk må ikke overstige, hvad der er anført i
registreringsattesten

2.

En bus skal på begge sider være forsynet med en påskrift, der angiver
størst tilladte totalvægt (T)

3.

Tilladt akseltryk må ikke overstige 10 tons

4.

Mindst 20 % af den faktiske totalvægt skal hvile på de styrende aksler

Spørgsmål 28
Hvilke(t) af disse krav stilles der til kørelærerens undervisning i afsnit 7.9.4 i
undervisningsplan til kategori D1E ?
Svar
1.

Det er tilstrækkeligt at eleven får et kendskab til delmålene

2.

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

3.

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

4.

Eleven skal forberedes på, at nogle af delmålene kan indgå i den
praktiske prøve
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Spørgsmål 29
Hvilke(n) af disse orienteringsfærdigheder skal eleven kunne beherske i afsnittet 7.6 "Kørsel
forbi holdende køretøjer og gående mv." i undervisningsplanen til kategori C?
Svar
1.

Se efter modkørende, der pludselig kan dukke op

2.

Afvente eventuel modkørendes passage før vognbaneskift, hvis vejen er
smal

3.

Tegn på igangsætning af holdende køretøj (personer i holdende bil, synlig
udstødningsrøg, tændt blinklys eller stoplys, igangsætningsadfærd hos
knallertkører eller cyklist)

4.

Køre med passende lav hastighed foran steder, hvor skolepatruljer
arbejder

Spørgsmål 30
Hvilke(n) af disse orienteringsfærdigheder skal eleven kunne beherske i afsnittet om
"Højresving om hjørner" i undervisningsplanen for kategori C1?
Svar
1.

Tjekke blinde vinkler i det omfang, det er muligt

2.

Give tegn til højresving i passende afstand

3.

Overholde eventuel vigepligt for krydsende færdsel

4.

Se fremad, til siderne og bagud efter færdsel eller andre hindringer
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Spørgsmål 31
Hvad er det overordnede mål med køreuddannelsen til kategori D?
Svar
1.

At give eleverne indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, de
som førere af busser møder i færdslen, samt give dem viden om de
færdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning i denne
forbindelse

2.

At give eleverne færdighed i at bedømme færdslen kritisk

3.

At give eleverne færdighed i at føre bussen uden fare for sig selv og
Andre

4.

At give eleverne viden om og færdighed i energi- og miljørigtig kørsel
under hensyntagen til sikker kørsel

Spørgsmål 32
Hvilke(t) af følgende tilfælde giver en betinget frakendelse af kørekortet til kategori C?
Svar
1.

Hvis børn under 15 år ikke er spændt fast i bilen

2.

Hvis man får 3 klip inden for 3 år

3.

Ved en overskridelse af hastighedsgrænserne med mere end 30
%

4.

Ved kørsel med en promille over 0,50 og højst 1,20 første gang
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Spørgsmål 33
Hvilke(t) af disse krav stilles der til eleven i undervisningen i afsnit 1.2.5 i undervisningsplanen
til kategori B/E?
Svar
1.

Eleven skal forberedes på at alle delmål indgår i den teoretiske prøve

2.

Eleven skal forberedes på at alle delmål indgår i den praktiske prøve

3.

Eleven skal forberedes på at nogle af delmålene indgår i både
den teoretiske og praktiske prøve

4.

Det er tilstrækkeligt at der gives kendskab til nogle af delmålene

Spørgsmål 34
Hvad giver kørekortet til kategori C ret til at føre?
Svar
1.

Personbil indrettet til befordring af højst ni personer foruden føreren og
med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg

2.

Personbil indrettet til befordring af højst otte personer foruden føreren og
med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg

3.

Vogntog bestående af en lastbil og et påhængskøretøj med en tilladt
totalvægt på over 750 kg

4.

Motordrevet blokvogn
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Spørgsmål 35
Hvilke(n) af følgende færdselstavler skal eleven kunne genkende og angive betydningen af i
forbindelse med kategori D?
Svar
1.

»Vognlængde« (C 43)

2.

»Bus forbudt« (C 23,2)

3.

»Miljøzone« (UC 23)

4.

»Lastbil forbudt« (C 23,1)

Spørgsmål 36
Hvilke(n) af disse lovbestemmelser gælder for lastbiler med en tilladt totalvægt på 7.500 kg og
derover?
Svar
1.

Nyere lastbiler med en tilladt totalvægt på over 7.500 kg skal være
forsynet med et bakkamera

2.

Alle nyere lastbiler med en tilladt totalvægt på over 7.500 kg skal være
forsynet med et nærzonespejl

3.

Nyere lastbiler med en tilladt totalvægt på over 7.500 kg skal
være forsynet med frontspejl/kamera

4.

Lastbilen skal være forsynet med et udvendigt førerspejl i hver side
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Spørgsmål 37
Til hvilke af disse køretøjer kræves der kørekort til kategori D?
Svar
1.

Personbil indrettet til befordring af otte personer foruden føreren

2.

Personbil indrettet til befordring af over otte personer foruden føreren

3.

Vogntog bestående af en stor bus og et påhængskøretøj med
en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg

4.

Vogntog bestående af en stor bus og et påhængskøretøj med en tilladt
totalvægt på over 750 kg

Spørgsmål 38
Hvilke(n) af disse særregler skal eleven have kendskab til ifølge undervisningsplanen for
kategori CE?
Svar
1.

For påhængskøretøjer, der er opbygget som blokvogne, gælder særlige
regler for hastighed og anvendelse

2.

For påhængskøretøjer, der er opbygget som blokvogne, gælder ingen
særlige regler for hastighed og anvendelse

3.

For modulvogntog gælder ingen særlige regler for anvendelse herunder
vogntogskombinationer og godkendte ruter

4.

For modulvogntog gælder særlige regler for anvendelse herunder
vogntogskombinationer og godkendte ruter
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Spørgsmål 39
Hvilke(t) af disse præstationskrav anvendes ved teoriprøven?
Svar
1.

Angive årsager til, indhold eller betydning af

2.

Aflæse og forstå betydningen af

3.

Kendskab til

4.

Opfatte og bedømme

Spørgsmål 40
Hvilke(n) af disse orienteringsfærdigheder skal eleven kunne beherske ved baglænskørsel
med målbremsning i undervisningsplanen for kategori CE?
Svar
1.

Baglænskørsel foretages med meget lav hastighed

2.

Påbegynde bremsning med passende styrke og i passende afstand fra
markeret mål

3.

Tjekke blinde vinkler i det omfang, det er muligt

4.

Bedømme passende afstand til markeret mål for påbegyndelse af
bremsning
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Spørgsmål 41
Hvilke(n) af følgende dele omfattes ifølge undervisningsplanen som en bærende del eller en
del af en bærende del på en lille lastbil (kategori C1)?
Svar
1.

Hjul

2.

Fjederbolte

3.

Chassis

4.

Fjedre og støddæmpere

Spørgsmål 42
Til hvilke(n) del(e) af køreprøven kan delmål med det kombinerede præstationskrav
"Genkende og angive betydningen af" henføres?
Svar
1.

Præstationskravene indgår kun i undervisningen

2.

Præstationskravene indgår kun i den teoretiske del af prøven

3.

Præstationskravene indgår kun i den praktiske del af prøven

4.

Præstationskravene indgår både i den teoretiske og den praktiske del af
prøven
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Spørgsmål 43
Hvilke(n) lovbestemmelse(r) om lastbilers længde og højde skal eleven kunne angive indholdet
af i undervisningsplanens delmål om ”Lastbilers bredde”, ”Lastbilers længde”, ”Lastbilers
højde” og ”Lastbilers vægt”?
Svar
1.

En lastbil må med eller uden læs højst være 14,5 m lang

2.

En lastbil må med eller uden læs ikke være længere 12 m lang

3.

En lastbil må med eller uden læs højst være 3,9 m høj

4.

En lastbil må med eller uden læs ikke være højere end 4 m

Spørgsmål 44
Hvilke(n) af disse lovbestemmelser gælder for spejle på en bus?
Svar
1.

Nyere busser med en tilladt totalvægt på over 7.500 kg skal være forsynet
med frontspejl/kamera

2.

Bussen skal være forsynet med et udvendigt førerspejl i hver side

3.

Bussen skal udvendigt i højre side desuden være forsynet med et
vidvinkelspejl og nærzonespejl

4.

Bussen skal udvendigt i venstre side desuden være forsynet med et
vidvinkelspejl
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Spørgsmål 45
Hvilke(t) af følgende risikoforhold skal eleven have kendskab til i undervisningen i afsnittet
"Fremkørsel mod kryds" i undervisningsplanen til kategori D?
Svar
1.

Manglende hensyn til bussens ringere bremseevne ved valg af hastighed

2.

For høj hastighed ved fremkørsel mod lysreguleret kryds, især under
hensyn til placering af passager og bagage/gods

3.

Der sker særlig mange ulykker under fremkørsel mod kryds

4.

Modparterne er først og fremmest lastbiler og busser
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