
evaluerende prøve          A

Hvad er kravet for at få et knallertkørekort?

1:  Når jeg fylder 16 år, har jeg automatisk krav på at få et knallert-
kørekort, uanset om jeg har deltaget i undervisning eller ej.

 Ja  Nej

2:  For at få et knallertkørekort skal jeg have deltaget i ungdoms-
skolens knallertkursus på 24 timer, og jeg skal have deltaget i 
mindst 21 timer med et tilfredsstillende resultat.

 Ja  Nej

3:  For at få et knallertkørekort skal jeg have deltaget i ungdomsskolens 
knallertkursus på 30 timer, og jeg skal have deltaget i mindst 28 timer.

 Ja  Nej

S P Ø R G S M Å L  1

Hvilken hjelm skal du bruge?

1:  Den styrthjelm, du skal bruge, kan godt være en ridehjelm 
eller en anden god hjelm, du har liggende derhjemme.

 Ja  Nej

2:  Du finder en af din fars gamle styrthjelme derhjemme uden 
godkendelsesmærke i, men den ser god ud. Må du bruge den?

 Ja  Nej

3:  Der skal være et godkendelsesmærke i hjelmen; 
det er garantien for, at hjelmen er tilstrækkeligt sikker.

 Ja  Nej

S P Ø R G S M Å L  2

1

 Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar.
 Efter prøven er slut, skal du aflevere prøven til din lærer.

Held og lykke !

Navn

Ungdomsskole/hold

Dato

Velkommen til den evaluerende knallertprøve   A

KNALLERT - SIKKERT AF STED



evaluerende prøve          A

Ejeren af denne knallert har lånt den ud til en kammerat, der nu 
er blevet standset af politiet. Knallertens forlygte er i stykker.
Hvem har ansvaret for, at der ikke er fejl og mangler på knallerten?

1:  Det er kun den person, der kører på den.

 Ja  Nej

2: Det er kun ejeren, der har ansvaret.

 Ja  Nej

3:  Både ejeren og føreren har ansvar for, at knallerten er i lovlig 
og forsvarlig stand.

 Ja  Nej
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Hvad sker der med din bremselængde, når du øger din fart fra 
15 km i timen til 30 km i timen?

1: Bremselængden bliver dobbelt så lang.

 Ja  Nej

2: Bremselængden bliver 4 gange så lang.

 Ja  Nej

3: Bremselængden bliver 3 gange så lang.

 Ja  Nej
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Hvad er tydelig påklædning?

1: Er det en trafiksikker påklædning?

 Ja  Nej

S P Ø R G S M Å L  3



evaluerende prøve          A

Hvordan skal du placere dig på denne vej?

1: Helt ude til højre, 5 cm fra kanten af asfalten.

 Ja  Nej

2:  I højre side af vejen, men med god afstand til kanten,  
da det er farligt at komme ud i gruset. 

 Ja  Nej
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Hvor må du køre?

1: Må du fortsætte denne vej med din knallert?

 Ja  Nej

2: Må du trække din knallert denne vej?

 Ja  Nej
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Du er på vej mod et vejarbejde, hvad vil du gøre?

1:  Sætte farten ned og passe ekstra på, der kan være glat, huller, 
ujævn vej og vejarbejdere på tværs.

 Ja  Nej

2: Holde farten og se, hvad der sker.

 Ja  Nej
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evaluerende prøve          A

Hvad skal du være særlig opmærksom på her?

1: Drengen der leger på fortovet.

 Ja  Nej

2: Den modkørende bil.

 Ja  Nej

3: Bilen, du er ved at overhale, måske bliver døren åbnet.

 Ja  Nej
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Du er lige bag ved denne bus, der holder ved stoppestedet.  
Hvad vil du gøre?

1:  Fortsætte overhalingen af bussen. Bussen holder stille,  
så jeg kan roligt overhale.

 Ja  Nej

2:  Blive bag ved bussen. Den giver tegn til at starte og dreje ud, 
og så skal jeg blive bag ved den.

 Ja  Nej

S P Ø R G S M Å L  1 1

4

Se godt på lygteføringen på denne knallert.

1:  Er der korrekt lygteføring på denne knallert?

 Ja  Nej

2: Nej, knallerten skal have lys på hele døgnet – også i dagslys. 

 Ja  Nej
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evaluerende prøve          B

Krydset ser ud til at være let at overskue. Hvor sikkert er et sådant kryds?

1:  Krydset er sikkert, fordi jeg på lang afstand kan se, 
om der kommer nogen.

 Ja  Nej

2:  Selvom krydset er let at overskue, skaber det falsk tryghed 
og er ikke så sikkert, som det ser ud.

 Ja  Nej
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Du skal lige ud i krydset, hvor skal du placere dig?
1: Er knallert A lovligt placeret?

 Ja  Nej

2: Er knallert B lovligt placeret?

 Ja  Nej

3: Er knallert C lovligt placeret?

 Ja  Nej

4: Er knallert D lovligt placeret?

 Ja  Nej

5: Er knallert E lovligt placeret?

 Ja  Nej
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 Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar.
 Efter prøven er slut, skal du aflevere prøven til din lærer.

Held og lykke !

Navn

Ungdomsskole/hold

Dato

Velkommen til den evaluerende knallertprøve   B

KNALLERT - SIKKERT AF STED



evaluerende prøve          B

Hvem skal holde tilbage her?

1: Bilisten skal holde tilbage, for der er højrevigepligt.

 Ja  Nej

2: Knallertkøreren skal holde tilbage, for der er ubetinget vigepligt.

 Ja  Nej
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Hvem skal holde tilbage her?

1: Her er det knallertkøreren, der skal holde tilbage.

 Ja  Nej

2. Bilisten skal holde tilbage, så knallertkøreren kan roligt køre frem.

 Ja  Nej

3:  Bilisten skal holde tilbage. Men inden knallertkøreren kører frem, 
skal han sikre sig, at bilisten kan og vil holde tilbage. 

 Ja  Nej
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Hvad skal du være særlig opmærksom på her?

1:  Lastbilen skal dreje til højre, og chaufføren skal holde tilbage, 
så jeg kan roligt fortsætte ligeud.

 Ja  Nej

2:  Lastbilen skal dreje til højre, så jeg skal holde tilbage og må ikke 
være til ulempe for chaufføren.

 Ja  Nej

3:  Lastbilen skal dreje til højre. Chaufføren skal holde tilbage. Men 
han har dårlige muligheder for at overskue trafikken, så jeg må 
regne med, at chaufføren måske har overset mig. Jeg bliver bag 
lastbilen, og lader den dreje først.

 Ja  Nej
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evaluerende prøve          B

Hvad skal knallertkøreren være særlig opmærksom på her?

1: Teenagerne, der er på fortovet til venstre for knallertkøreren.

 Ja  Nej

2: Den modkørende bil.

 Ja  Nej

3: Den ældre mand med den hvide stok, der er på vej over kørebanen.

 Ja  Nej

4: De to drenge, der spiller fodbold på fortovet.

 Ja  Nej

5: Den voksne mand, der er på vej over vejen fra venstre side.

 Ja  Nej
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Du skal til højre i dette kryds - hvad vil du gøre?

1:  Jeg kører frem til krydset og drejer til højre. De andre trafikanter 
opdager nok, hvad jeg vil, mens jeg drejer.

 Ja  Nej

2:  Jeg kigger bagud, herefter giver jeg tegn til højre, så de andre trafi-
kanter tydeligt kan se, hvad jeg vil. Når der er fri bane, drejer jeg.

 Ja  Nej
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Hvad er farligst for denne knallertkører?

1: Fodgængeren.

 Ja  Nej

2:  Bilen der kører foran knallertkøreren.

 Ja  Nej

3: Bilen, der er ved at dreje til venstre.

 Ja  Nej
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evaluerende prøve          B

Hvordan skal du opføre dig i et lyskryds?

1: Må knallertkøreren følge lysreguleringen og dreje til venstre nu?

 Ja  Nej
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Du skal dreje til venstre. Hvordan gør du?

1: Er dette venstresving korrekt og sikkert?

 Ja  Nej

2: Er dette venstresving korrekt og sikkert? 

 Ja  Nej
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evaluerende prøve          C

Du kører 30 km i timen, hvad vil du gøre?

1:  Jeg vil give tegn med hornet eller klokken og fortsætte med 
samme fart.

 Ja  Nej

2:  Jeg vil sætte farten ned og give de gående tid til at komme til 
siden.

 Ja  Nej
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Der er ikke plads til bilen og dig samtidig. Hvad vil du gøre?

1:  Jeg vil holde ind til højre. Og vente til bilen er kørt forbi, fordi 
jeg skal give plads, når kørebanen er spærret i min side.

 Ja  Nej

2:  Jeg vil fortsætte, fordi jeg er længere fremme end bilen, 
og derfor skal bilen holde tilbage.

 Ja  Nej
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 Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar.
 Efter prøven er slut, skal du aflevere prøven til din lærer.

Held og lykke !

Navn

Ungdomsskole/hold

Dato

Velkommen til den evaluerende knallertprøve   C

KNALLERT - SIKKERT AF STED



evaluerende prøve          C

Du har et ærinde i gaden. Hvad vil du gøre?

1: Jeg fortsætter. Tavlen betyder ikke noget for mig.

 Ja  Nej

2: Jeg stiger af knallerten og trækker resten af vejen.

 Ja  Nej

3:  Jeg kan køre uden om husene  
og køre ind i gaden fra den anden side.

 Ja  Nej
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Du har et ærinde i gaden. Hvad vil du gøre?

1: Jeg vil fortsætte. Tavlen har ikke betydning for mig.

 Ja  Nej

2:  Jeg må ikke køre ind i gaden, for tavlen betyder,  
at ”30-knallerter” heller ikke må køre ind her.

 Ja  Nej
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Du skal denne vej. Hvad vil du gøre?

1:  Jeg fortsætter kørslen, tavlen betyder ikke noget for mig.

 Ja  Nej

2:  Jeg stiger af knallerten og trækker resten af vejen.

 Ja  Nej

3:  Jeg kan køre uden om bygningerne og kører ind i gaden  
fra den anden side.

 Ja  Nej
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evaluerende prøve          C

I mørket møder du en modkørende bilist. Hvad vil du gøre?

1:  Jeg fortsætter med samme hastighed, da jeg ikke kan se noget 
på min højre side af bilen.

 Ja  Nej

2:  Jeg sætter farten ned, da lyset blænder, og jeg derfor ikke kan 
se igennem lysets skær.

 Ja  Nej
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Bilen foran kører meget langsomt. 
Derfor ønsker du at overhale den. Hvad vil du gøre?

1: Jeg må kun overhale biler højre om.

 Ja  Nej

2: Jeg må kun overhale biler venstre om.

 Ja  Nej

3:  Jeg kan selv vælge, om jeg vil overhale biler højre  
eller venstre om, alt efter hvad der er mest praktisk.

 Ja  Nej
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Under kørsel er du ved at passere denne tavle. Hvad vil du gøre?

1:  Tavlen betyder, at de modkørende skal holde tilbage,  
men jeg vil være forsigtig, for mange kørende overholder  
ikke deres vigepligt.

 Ja  Nej

2: Tavlen betyder, at jeg skal holde tilbage, så det gør jeg.

 Ja  Nej
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evaluerende prøve          C

Hvad vil du gøre her?

1:  Jeg vil standse og lade passagererne fra bussen krydse  
cykelstien, for det skal jeg.

 Ja  Nej

2:  Jeg vil fortsætte, for passagererne fra bussen må ikke gå ud  
på cykelstien, når der kommer cykler og knallerter.

 Ja  Nej

3:  Passagererne fra bussen må ikke gå ud på cykelstien, når der 
kommer cykler og knallerter. Derfor ringer jeg med klokken og 
giver passagerne tid til at springe til side.

 Ja  Nej
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En kammerat spørger om han må låne din knallert.

1:  Du ved ikke, om han har knallertbevis, 
men det er hans eget ansvar.

 Ja  Nej

2:  Du ved ikke, om han har knallertbevis, så du låner ikke  
knallerten ud til ham, før du har set hans bevis.

 Ja  Nej

3:  Hvis han ikke har knallertbevis og bliver standset af politiet,  
får I begge en bøde.

 Ja  Nej
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Du kører bag cyklisten, der kører langsomt, og derfor vil du snart 
overhale ham. Hvad vil du gøre?

1: Jeg må kun overhale højre om.

 Ja  Nej

2: Jeg må kun overhale venstre om.

 Ja  Nej

3:  Jeg må selv vælge, om jeg vil overhale højre eller venstre om, 
alt efter hvad der er mest praktisk.

 Ja  Nej
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